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Образованный в 
1937 году как учите-
льский, затем преоб-
разованный в педаго-
гический институт, в 
1996 году уже в суве-
ренном Казахстане 
стал классическим 
университетом. Севе-
ро-Казахстанский го-
сударственный уни-
верситет им.М.Козы-
баева за 75 лет превра-
тился в мощный обра-
зовательно-научный и 
культурный центр с 
развитой инфраструк-

турой в Северном  регионе страны.
После распада Советского Союза, реструктури-

зация военно-промышленных предприятий города 
Петропавловска, способствовала притоку в вуз луч-
ших специалистов-практиков с бывших оборон-
ных заводов. Многие талантливые специалисты, 
перешедшие с военных предприятий в вуз, заложи-
ли фундамент технического и технологического пе-
ревооружения университета в 90-е годы. Были 
укреплены основные фонды университета: приоб-
ретен новый учебный корпус, построены переходы 
между учебными зданиями, началась компьютери-
зация и информатизация учебного процесса. 

За последние годы мы многого достигли. Прове-
дена реконструкция зданий, модернизированы об-
щежития, построены обсерватория с планетарием, 
бассейн с 50-ти метровой дорожкой, соответству-
ющий международным стандартам, Музей уни-
верситета, Интернет-кафе, здравпункт. Реаними-
рованы учебно-практический полигон «Мирас» и 
агробиостанция.  Осуществлено техническое пере-
вооружение вуза. 

Учебный процесс и управление вузом - автома-
тизированы. Обучающиеся и сотрудники имеют 
бесплатный Интернет. Учебные и научные лабора-
тории и центры оснащены необходимым оборудо-
ванием лучших мировых производителей. Студен-
ты обеспечены местами в комфортных общежити-
ях, более 100 сотрудников обеспечены служебным 
жильем. Благодаря политике государства, более 
чем в два раза выросла заработная плата сотрудни-
ков, в десятки раз выросли объемы научно-
исследовательских работ. Вуз активно интегриру-
ется в мировое образовательное и научное про-
странство. Университет стабильно входит в десят-
ку лучших университетов Республики Казахстан.

1937 жылы мұға-
лімдер институты бо-
лып құрылып, кейін 
педагогикалық инсти-
тут  болып қайт а  
құрылған оқу орны 
1996 жылы егеменді 
Қазақстанда класси-
калық университетке 
айналды. М.Қозыбаев 
атындағы Солтүстік 
Қазақстан мемле-
кеттік университеті 
7 5  ж ы л  і ш і н д е  
еліміздің Солтүстік 
өңірінде инфрақұры-
лымы дамыған қуат-
ты білім-ғылым және мәдени орталыққа айналды. 

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Петропавл қа-
ласы әскери-өнеркәсіптік кәсіпорындарының жа-
былуы бұрынғы қорғаныс зауыттарынан ең үздік 
тәжірибелі мамандардың жоғарғы оқу орнына қа-
дам басуына әкелді. Әскери кәсіпорыннан жоғар-
ғы оқу орнына ауысып келген көптеген дарынды 
мамандар 90 жылдары оқу орнының технология-
лық және техникалық жағынан қарулануына бар 
күштерін салып, іргетасын қалады. Универси-
теттің негізгі қорлары қызу қолға алынды: жаңа 
оқу корпусы салынды, оқу ғимараттарының ара-
сы қосылды, оқу үрдісінін компьютерлендіру мен 
ақпараттандыру жұмысы ілгері басты. 

Соңғы жылдардағы жетістіктеріміз айтарлық-
тай. Ғимараттарға қайта жөндеу жүргізілді, жа-
тақханалар жаңартылды, планетарийлі обсерва-
тория, осызаманғы халықаралық талаптарға сай 
келетін бассейн, университет мұражайы, Интер-
нет-дәмхана, денсаулық сақтау қосыны салынды. 
«Мирас» оқу-тәжірибелік полигоны мен агроби-
останция жаңғыртылды. ЖОО-ның техникалық 
жағынан қайта құрылуы іске асырылды. 

Оқу үрдісі мен жоо-ны басқару автоматтанды-
рылған. Білім алушылар мен оқытушылар Интер-
нетті тегін пайдалана  алады. Оқу және ғылыми 
зертханалар, орталықтар ең үздік әлемдік өндіру-
шілердің құрал-жабдықтарымен  жарақтанды-
рылған. Студенттердің жатақханалары жайлы, 
100-ден астам қызметкер қызметтік пәтермен қам-
тамасыз етілген. Мемлекет саясатының арқасын-
да қызметкерлердің жалақысы екі есеге, ғылыми-
зерттеу жұмыстары 10 есеге өсті. ЖОО белсенді 
түрде әлемдік білім мен ғылыми кеңістікке еніп ке-
леді. Университет Қазақстан Республикасы уни-
верситеттерінің алғашқы ондығына енеді. 

 М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті

Северо-Казахстанский государственный 
университет им. М.Козыбаева

 М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті

Северо-Казахстанский государственный 
университет им. М.Козыбаева
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Университет как полноправный член Болон-
ского процесса развивает демократические при-
нципы управления, академические свободы сту-
дентов, свободу научных исследований. Ведет 
подготовку конкурентоспособных специалистов 
с уровнем квалификации соответствующей меж-
дународной требованиям. Осуществил переход 
на трехступенчатую систему высшего образова-
ния (бакалавриат - магистратура - докторантура 
PHD). Внедрил систему кредитов по типу ECTS - 
европейской системы перезачета зачетных еди-
ниц трудоемкости изучаемых дисциплин. Создан 
Центр академической  мобильности. Для обеспе-
чения  соответствия качества образования евро-
пейскому, вуз ведет работу по внедрению  сопос-
тавимых критериев и методологий. На основании 
договоров, соглашений, меморандумов осуще-
ствляется интеграция в мировое образователь-
ное, научное и культурное пространство. Реали-
зуются принципы межинституционального со-
трудничества, двудипломного обучения, совмес-
тных научных исследований.

Вуз является признанным центром подготовки,  
воспитания специалистов, ориентированных на 
работу в своей стране, обладающих современны-
ми знаниями и способных успешно решать зада-
чи инновационно - индустриального развития Ка-
захстана. 

Коллектив университета и впредь будет следо-
вать по пути решения задач и программ, постав-
ленных перед образованием и наукой Президен-
том страны, Лидером нации Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым. Будут приложены все 
зависящие от нас усилия, чтобы внести свой дос-
тойный вклад в динамичное развитие Республики 
Казахстан!

В юбилейный для университета год желаю вете-
ранам труда, выпускникам вуза, студентам и со-
трудникам здоровья, творческих успехов, успеш-
ного обучения, семейного благополучия!

Ректор СКГУ им.М.Козыбаева, доктор
технических наук, профессор,  академик 

НАН РК, У.Ашимов.

Университет Болон процесінің толық мүшесі 
ретінде басқарудың демократиялық принцип-
терін, студенттердің академиялық еркіндігін, ғы-
лыми зерттеулер еркіндігін дамытып келеді. 
Біліктілігі халықаралық талаптарға сай келетін 
бәсекеге қабілетті мамандар даярлап келеді. Жоға-
ры білім алудың үш сатылы жүйесіне көшті (ба-
калавриат - магистратура - PHD докторантурасы). 
Оқылатын пәндердің еңбек сыйымдылығының 
бірлігін еуропалық білім беру кеңістігіне сәйкес 
КАЕЖ (ECTS) кредитіне аудару жүйесін енгізді. 
Академиялық ұтқырлық орталығы құрылды. 
Білім беру сапасын еуропалық деңгейге көтеру 
үшін жоо салыстырмалы критерийлер мен әдісте-
мелерді енгізу бойынша жұмыстар жүргізеді. 
Келісімшарттар, келісім, меморандумдар не-
гізінде әлемдік білім, ғылым және мәдени 
кеңістікке ену ілгерілеуде. Екі дипломды оқыту, 
бірлескен ғылыми зерттеулер, институтаралық 
ынтымақтастық принциптері іске асырылып ке-
леді.  

ЖОО еліміздің өркендеуі мен дамуына зор 
үлес қосатын осызаманғы біліммен қаруланған 
ж ә н е  Қ а з а қ с т а н н ы ң  и н д у с т р и а л д ы -
инновациялық даму міндеттерін табысты  шешу-
ге қабілеті бар мамандар даярлайтын орталық ре-
тінде өзін толық дәлелдеп келеді. 

Ел Президенті, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев білім мен ғылымның алдына 
зор міндеттер мен бағдарламалар қойып отыр. 
Университет ұжымы келешекте де бұл игі істерді 
шешу жолында жемісті еңбек ететін болады. Қа-
зақстан Республикасының тұрақты түрде дамуы-
на елеулі үлесімізді қосу үшін бар күшімізді сала-
мыз!

Университеттің мерейтойы қарсаңында еңбек 
ардагерлеріне, жоо бітірушілеріне, студенттер 
мен қызметкерлерге денсаулық, шығармашылық 
табыс, оқуда сәттілік, отбасыларына амандық 
тілеймін!

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ ректоры, 
техника ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР ҰҒА академигі О.Б.Әшімов 





Мұғалімдер институты елімізде білім беру 
ісінің өмірлік қажеттігіне, сондай-ақ, аймақ-
та мұғалімдердің жетіспеушілігіне байла-
нысты Қазақ КСР Халық Комиссарлары Ке-
ңесінің 1937 жылғы 19 наурыздағы қаулысы-
на сәйкес құрылып, 1937 жылғы 1 қыркүйек-
тен бастап жаратылыстану-жағрапия және та-
рих мамандықтары бойынша сабақ бастады. 
Алғашқы жылы өз ғимараты болмады да, ин-
ститутқа келесі жылы Партизан көшесі бо-
йындағы жаңа мектептің үйі мен бұрынғы 

мешіт және оқытушыларға арналған екі қа-
батты үй бөлінді. 

1939  жылы оқу орнының Жарғысы 
бекітіліп, онда Петропавл мемлекеттік мұға-
лімдер институты деген ресми атау қалып-
тасты. Институт директоры П. М. Ба-
рановский, оның орынбасары В. А. Жирнов, 
оқытушы Вахонин штаттағы қызметкерлер 
еді де, сабақтың көпшілігін штаттан тыс оқы-
тушылар беретін болды. Институттың ұйым-
дық құрылымы айқындалып,  марксизм-
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Открытие учительского института в Пет-
ропавловске было обусловлено задачами 
дальнейшего развития системы образования 

в регионе. Всего в области было 1318 школ, в 
которых обучалось 156 656 учащихся. Кроме 
этого, в области была развита сеть образова-

Мұғалімдер институты
Образование учительского института 

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫН ДАҒЫ ЖОҒАРЫ
ОҚУ ОРНЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ

ИСТОРИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫН ДАҒЫ ЖОҒАРЫ
ОҚУ ОРНЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ

ИСТОРИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ



ленинизм, тарих, жағрапия, жаратылыстану, 
орыс және қазақ тілдері деп аталған бес ка-
федра ұйымдастырылды. Жағрапия кафедра-
сын П. С. Андреев, жаратылыстану кафедра-
сын П. Ф. Марчук, тарих кафедрасын К. Бай-
тоғаев, марксизм-ленинизм негіздері кафед-
расын В. А. Жирнов басқарды. Институтқа 
жұмысқа қабылданған он алты оқытушының 
он үші жоғары білімді, ал қалған үшеуі орта 

білімді болатын. Сол жылы сырттан оқыту 
бөлімі ашылды да, 1940 жылы тарих пәнінің 
жиырма жеті, жағрапия пәнінің он жеті, био-
логия пәнінің сегіз оқытушысы орталау мек-
тепке сабақ беруге құқық беретін,  толық 
емес жоғары білім жөнінде диплом алып,  
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тельных учреждений для ликвидации безгра-
мотности среди взрослых, в которых обуча-
лось более 35 тысяч человек. Развитие систе-
мы образования требовало квалифицирован-
ных учительских кадров, их подготовку вели 
Петропавловское, Кокчетавское, Щучинское 
педагогические училища, общий контингент 
учащихся в которых составлял 1811 человек, 
из них 924 были представителями казахской 

национальности. 
Петропавловский учительский 

институт был открыт на основании 
постановления Совнаркома Казах-
ской ССР от 19 марта 1937 года. Сог-
ласно приказу Народного комисса-
риата просвещения Казахской ССР 
№ 835 от 25 июля занятия начались 
с 1 сентября 1937 года на двух фа-
к у л ь т е т а х :  е с т е с т в е н н о -
географическом и историческом. 
Институт в год образования не имел 
своего учебного корпуса. Занятия 
проводились во вторую смену в зда-

нии городской школы, расположенной на пе-
ресечении улиц К.Сутюшева и Петренева. В 
штатное расписание учительского института 
входил директор института (П.М.Баранов-
ский), зам. директора (В.А.Жирнов) и препо-

 1940 жылғы мұғалімдер институтының ғимараты
Здание учительского института 1940г. 



мұғалімдік жұмыстарын бастауға аттанды. 
Олардың ішінде С. П. Беев, Е. Д. Мицукова, 
А. А. Горлин, И. В. Иванова сияқты мұға-
лімдер кейін жоғары оқу орындарында оқып, 
білімін толықтырды, білікті мамандар болып 
игі істерімен көзге түсті. 

Ұлы Отан соғысының басталып кетуі жаңа 

оқу ордасының өміріне елеулі өзгерістер 
әкелді. Ғимараттар соғыс мүддесіне қарай өн-
еркәсіп кәсіпорнына берілуіне байланысты, 
институт Челюскин көшесіндегі мектепке 
көшті. Мұғалімдер институтынан он үш оқы-
тушы мен жиырма сегіз студент майданға ат-
танды. Қандай қиындық болса да, өмір ілгер-
леуін тоқтатпайды ғой, оқытушылар қатары 
сиреп қалғандықтан, қалаға қоныс аударып 
келген мамандар оқытушылыққа шақырыл-
ды. Институттың өз түлектері             Р. 
Ақбердин, Н.Б.Шлыков оқытушылыққа қал-
дырылды. 1943 жылы Мәскеуден И. В. 
Игрицкий кандидаттық диссертация қорғап 
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даватель (Н.Ф.Вахонин). Большая часть учеб-
ных занятий проводилась внештатными пре-
подавателями. В институте в 1937-1938 учеб-
ном году обучалось 211 человек, из них 82 че-
ловека были представителями казахской на-
циональности. 

История Северо-Казахстанского госуда-
рственного университета им. М. Козы-
баева неразрывно связана с историей 
нашего государства, его культурой, об-
разованием. В становлении, развитии 
одного из старейших учебных заведе-
ний Республики Казахстан можно вы-
делить следующие этапы:

Петропавловский учительский ин-
ститут – 1937 - 1955 гг.;

Петропавловский педагогический 
институт – 1955 - 1994 гг.;

Северо-Казахстанский госуда-
рственный университет – 1994 – 2003 
гг.;

Северо-Казахстанский госуда-
рственный университет им. М.Козы-
баева –  с 2003 г.

В 1939 г. был утвержден Устав, в ко-
тором было закреплено официальное 
наименование вуза – Петропавлов-
ский государственный учительский 
институт, определена организацион-
ная структура. Основными структур-
ными подразделениями института бы-
ли кафедры; первоначально их было 
пять: основ марксизма-ленинизма, ис-
тории, географии, естествознания, 
русского и казахского языков. Обязан-
ности заведующих кафедрами испол-
няли: П.С.Андреев – географии, 
П.Ф.Марчук –естествознания, К.Бай-
тугаев – истории, В.А.Жирнов – 
о с н о в  ма р кс и зма - л е н и н и зма ,  
Н.С.Рыжков -  русского и казахского 

языков. В штатном расписании учительского 
института было уже 16 преподавателей, из ко-
торых 13 человек имели высшее образование, 
3 человека – среднее.

В 1938-1939 учебном году состояние мате-
риальной базы улучшилось. Учительскому 
институту было передано новое здание шко-
лы (полезная площадь – 129 кв. м) по улице 
Партизанской, 48, а также здание бывшей ме-
чети под клуб, двухэтажный дом под кварти-
ры преподавателей. Кроме этого, на основе 
аренды были переданы здания под общежи-
тия для студентов (общая площадь – 412,5 
кв.м). В конце 1938 года было приобретено об-

Мұғалімдер институтының оқытушылар ұжымы
Коллектив преподавателей учительского института

Мұғалімдер институтының бірінші корпусы
В 1 корпусе учительского института



келді. 1943-1944 оқу жылында штат кесте-
сінде он жеті орын болса, олардың екеуі Д. М. 
Сағдиев пен Г. Овчинников ғылым кандидат-
тары еді, бес оқытушы сырттан шақырылып 
сабақ берді. 

Ұлы Отан соғысының қиын-қыстау кезе-

ңінде мұғалімдер институтының ұжымы 
Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-
мәдени өміріне айтарлықтай үлес қосып от-
ырды. Сол жылдары институт со-
ғыс мүддесіне арнап 55 медбике, 
35 ПВХО нұсқаушысын, 150 ради-
обайланысшы маманды арнайы 
ұйымдастырылған үйірмелер арқы-
лы дайындады. Соғыс жылдары 
оқытушылар мен студенттер уа-
қытпен санаспай астық жинау, те-
міржолды қардан тазарту сияқты 
жұмыстарды ерікті түрде қоса ат-
қарды. Қорғаныс қорына өз жала-
қысынан қаражат қосты, жылы 
киім жинады, мемлекеттік қорға-
ныс заемы облигацияларын сатып 
алды, майдангерлердің балалары-
на қаржылай көмек көрсетті. Сақ-
талған мәліметтерге қарағанда, ин-
ститут ұжымы 622 жылы киім жинаған, май-
дандағы солдаттар үшін киім сатып алуға 
24142 рубль ақша жинап жөнелткен. Соны-
мен бірге, танк және ұшақ жасауға үлес ре-
тінде 10920 рубль, ақшалай-заттай лотерея 
өткізіп, 41060 рубль жинаған, қорғаныс заем-

9

орудование для учебных кабинетов истории, 
зоологии, ботаники, географии, химии на сум-
му 30465 рублей, учебных материалов — на 
3633 рубля. 

С 1938 года было открыто заочное отделе-
ние института. Создавались возможности для 
успешного развития вуза, решения вопросов 
подготовки учительских кадров для Северно-
го Казахстана. В 1940 году состоялся первый 
выпуск заочного отделения; 27 учителей исто-
рии, 17 учителей географии, 8 учителей био-
логии получили дипломы с правом препода-
вания в неполной средней школе. Многие из 
них позднее закончили педагогические вузы, 
стали квалифицированными специалистами 
– С.П.Беев, Е.Д.Мицукова, А.А.Горвиц, 
И.В.Иванова и др.

Начавшаяся Великая Отечественная война 
существенно изменила условия функциони-
рования вуза. В связи с размещением в городе 
Петропавловске ряда военных заводов зда-
ние вуза было передано радиозаводу, эвакуи-
рованному в город. Первоначально учите-
льский институт разместился в школе по ули-
це Челюскина, в сентябре 1944 г. его перевели 
в здание средней школы № 2 им. С.М.Кирова. 
Одновременно с ухудшением материального 
обеспечения учебного процесса достаточно 
сложно решались вопросы кадрового обеспе-
чения учебного процесса вуза, набора студен-
тов. Штатное расписание в 1943-1944 учеб-
ном году состояло из 17 человек, в том числе 

было два кандидата наук – Д.М.Сагдиев, 
Г.Д.Овчинников; 5 человек привлекалось по 
совместительству. Воспользовавшись тем, 
что часть научных работников, преподавате-
лей высшей школы находилась в эвакуации в 
Петропавловске, дирекция пригласила их на 

Мұғалімдер институтының спортшылары
Спортсмены учительского института



дарының 246496 рубльдік облигацияларын са-
тып алған, қорғаныс қорына 61458 рубльдің 
облигацияларын қосқан, Ленинград және 
Орел облыстарына көмек қорына, майдангер-
лердің балаларына арнап 17577 рубль ақша 
жіберген екен. 

Мұғалімдер институтының оқытушылары 
У. Землятдинов, А. Ковалев, М. Бази-левский,  
С. Чулков және студенттер Н. Артемьев, А. Ро-
дин, Д. Боргуль, Г. Вакулин,      П. Смирнов та-
ғы басқалары майданда нағыз ерлерше со-

ғысты. Мұғалімдер институтының директо-
ры қызметінен соғысқа барған С. М. Линьков 
ауыр жараланды, әскери жетекші қызметін ат-
қарған И. В. Ивановский полк басқарып, Ле-
нинградты қорғауға қатысты. Оқытушы С. Н. 
Чулков бірінші және екінші дәрежелі Отан со-
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работу. Среди них были извес-
тные ученые. В 1943 г. в Мос-
ковском институте землеус-
тройства состоялась защита 
кандидатской диссертации 
И.В. Игрицкого по теме: 
«Аграрный вопрос и крестьян-
ское движение в России в 1917 
г.».  После защиты автор иссле-
дования в течение нескольких 
лет, находясь в эвакуации, рабо-
тал в Петропавловском учите-
льском институте. Вместе с 
этим в годы Великой Отечес-
твенной войны сложилась прак-
тика формирования препода-
вательского состава из числа 
выпускников. Так, были остав-
л е н ы  в ы п у с к н и к и  
Р.К.Акбердин, Н.Б.Шлыков.  

Они в течение ряда лет работали ассистента-
ми, одновременно заочно учились в Омском 
педагогическом институте. Эта практика со-
хранилась и после окончания войны: в 1946 
году оставлена в должности ассистента ка-
федры истории К.П. Васькова, в 1948 году – в 
должности инспектора заочного обучения 
Е.Ф.Рауче.

Несмотря на трудности военного времени, 
Петропавловскому учительскому институту 

удалось сохранить контингент обучаю-
щихся: в 1941-1942 учебном году их бы-
ло 168 человек, в 1944-1945  – 198 чело-
век. Некоторое уменьшение континген-
та в 1941-1942 учебном году вызвано 
мобилизацией и добровольным уходом 
студентов на фронт. Всего за годы Вели-
кой Отечественной войны из вуза на 
фронт ушёл 41 человек, в том числе 13 
преподавателей и 28 студентов. В числе 
защитников Родины были преподавате-
ли института во главе с директором Пет-
ропавловского учительского института 
С.М.Линьковым: У.Землятдинов, 
А.Ковалев, М.Базилевский, С.Н.Чул-
ков, И.В.Ивановский,    Н.Ф.Вахонин;  
студенты: Н.Артемьев,  А.Родин, 
Д.Боргуль, Г.Вакулин, П.Смирнов и дру-
гие. Многочисленные факты свидет-

ельствуют об их мужестве и героизме на фрон-
тах Великой Отечественной войны. В  боях за 
Родину тяжелое ранение получил директор 
института С.М.Линьков. Военрук И.В. Ива-
новский командовал полком 314-й стрелко-
вой дивизии, защищал город Ленинград. За 

 Тарих факультетінің бірінші курс студенттері (1941 ж.)
Первый курс исторического факультета (1941 г.)

Сырттай бөлім студенттері · Студенты заочного отделения



ғысы, Қызыл жұлдыз ордендерімен, жауын-
герлік медальдармен марапатталды. Ұлы 
Отан соғысының майдандарында Н. Ф. Вахо-
нин деген оқытушы,    С. Жүнісов, А. Кова-
лев, А. Смирнов,    А. Цесак деген студенттер 
ерлікпен қаза тапты. М. С. Базилевский со-

ғыстан оралғаннан кейін дене тәрбиесі ка-
федрасын басқарып, талай-талай тамаша 
спортшылар даярлады.

1944 жылдың күзінен бастап оқу орнының 
құрылымында біраз өзгерістер жасалды. Жа-
ңа оқу жоспарына сәйкес тарих факультеті та-
рих, орыс тілі мен әдебиеті факультеті болып, 
келесі жылы тарих-филология факультеті бо-
лып қайта құрылды. Жаңа кафедра ашылды. 
Оқуға түсушілер қатарын толтыруға байла-

нысты институтқа 9 сынып бітіргендерді де 
қабылдауға рұқсат берілді. Бұл амалсыз шара 
еді, өткені толық орта білімі жоқ жастардан са-
палы маман даярлау оңай шаруа болмаған.
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участие в Великой Отечественной войне пре-
подаватель С.Н.Чулков был награжден орде-
нами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды, боевыми медалями. В боях 
за Родину героически погибли преподаватель 
Н.Ф.Вахонин,  студенты С.Жунусов,  

А.Ковалев, А.Смирнов, А.Цесак.
В годы войны коллектив учите-

льского института внес значитель-
ный вклад в дело подготовки кад-
ров по военным специальностям, 
востребованным временем. За го-
ды войны институт подготовил 55 
медицинских сестер, 35 инструк-
торов ПВХО, 150 радиосвязистов. 
В начальный период обучение осу-
ществлялось в кружках, в 1943-
1944 учебном году данная подго-
товка уже предусматривалась учеб-
ными планами.

Студенты и преподаватели при-
нимали активное участие в вос-
кресниках по обработке зерна на 
элеваторах, очистке железнодо-
рожных путей от снежных заносов. 
Весь коллектив института участво-

вал в уборке урожая, отчисляя весь заработок 
– ежегодно 5-6 тысяч трудодней - в фонд об-
ороны страны. Коллектив института был ак-
тивным участником всех добровольных ак-
ций, которые проводились в годы Великой 
Отечественной войны:  отправил на фронт 
622 единицы теплых вещей, собрал 24142 руб-
ля на приобретение теплых вещей для фрон-
та, 10920 рублей на танковые колонны и воз-
душные эскадрильи, проводил денежно-
вещевые лотереи, собрав для фронта 41060 
рублей, участвовал в приобретении облига-
ций государственных займов обороны на 246 
496 рублей; внес облигаций в фонд обороны 
на сумму 61458 рублей; в фонд помощи ле-
нинградцам, Орловской области, детям фрон-
товиков внес 17577 рублей.

В октябре 1944 года изменилась структура 
вуза. Согласно учебным планам 1944 года ис-
торический факультет был преобразован в фа-
культет истории, русского языка и литерату-
ры. В 1945 году этот факультет был реоргани-
зован в историко-филологический. В услови-
ях послевоенного времени вузу было разре-
шено осуществлять прием абитуриентов на 
базе 9 классов, что затрудняло качественную 
подготовку специалистов. 

Признав вклад Петропавловского учите-
льского института в Победу в Великой Оте-

Жаратылыстану- география бөлімінің түлектері (1941 ж.)
Выпускники естественно-географического отделения (1941 г.)

Оқытушалар кабинеті · Преподавательская



Оқу орнының Жеңіске қосқан үлесі үкімет 
тарапынан жоғары бағаланды. 1945 жылы ин-
ститутқа орыстың ХІХ ғасырдағы атақты 
ұстазы К. Д. Ушинскийдің есімі берілді. Осы-
ған байланысты мұғалімдер институтында, 
Петропавл мектептерінде оның мұралары 
кеңінен насихаттала бастады. Институт оқы-

тушылары К. Д. Ушинскийдің өмірі мен қыз-
метіне арналған бұқаралық шараларды ұйым-
дастыруға белсене қатысты. Айталық,  қала-
лық тақырыптық лекторий ұйымдастыры-
лып, онда «К. Д. Ушиниский ықылас пен зер-

дені тәрбиелеу туралы», «К. Д. Ушинский дағ-
дыға тәрбиелеу туралы», «К. Д. Ушинский 
сөйлеу және жазу мәдениеті туралы» 
дәрістер өткізілді, қала мектептері мен кітап-
ханаларында К. Д. Ушинскийдің мұралары 
көрмеге қойылды, ұлы ұстаздың өмірі мен 
қызметі туралы әңгімелер өткізілді. 

Соғыстан кейін мұғалімдер институты Ки-
ров көшесі бойындағы мектепке көшуіне бай-
ланысты, білім беру ісіне едәуір қолайлы жағ-
дайлар туды. Дәрісханалар мен зертханалар 
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чественной войне, правительство высоко оце-
нило заслуги коллектива преподавателей и 
студентов. В 1945 г. институту было присвое-
но имя великого педагога XIX века 
К.Д.Ушинского. В учительском институте, 
среди педагогической общественности горо-
да Петропавловска развернулась пропаганда 

его наследия. Был организован тема-
тический городской лекторий, где 
читались лекции по темам:  
«К.Д.Ушинский о воспитании вни-
мания и памяти», «К.Д.Ушинский о 
в о с п и т а н и и  п р и в ы ч е к » ,  
«К.Д.Ушинский о развитии устной и 
письменной речи»; в городских шко-
лах были проведены беседы о жизни 
и деятельности К.Д.Ушинского; в об-
ластной библиотеке и библиотеке 
учительского института были орга-
низованы выставки книг.

В послевоенное время значитель-
но увеличился контингент обучаю-
щихся. В инфраструктуре учите-
льского института было образовано 
14 групп студентов: филологов, фи-
зиков, мате-

матиков; из них – 7 
групп 1-го курса и 7 
групп 2-го. Лекции по 
общеинститутским 
дисциплинам: осно-
в а м  м а р к с и з м а -
ленинизма, педагоги-
к е ,  п с и х о л о г и и ,  
школьной гигиене – 
проводились потока-
ми. В 1948 году в свя-
зи с нехваткой учите-
лей физики и матема-
тики был открыт физико-математический фа-
культет. Учебные планы учительского инсти-
тута предусматривали следующее распреде-
ление часов: изучение общественно-
политических дисциплин – 12% от общего 
числа часов, педагогики и психологии – 10%, 
специальных дисциплин – 60-65%; педагоги-
ческой практике отводилось до 9% учебного 
времени, полевой практике – 13% от объема 
теоретического изучения спецдисциплин. 
Кроме того, на всех факультетах изучался ка-
захский язык, на филологическом факультете 
– также сравнительная грамматика русского и 
казахского языков. За счет дополнительных 
часов достаточно глубоко прививались навы-
ки устной и письменной речи: регулярно про-

Студенттердің практикалық сабақтары (1938 ж.)
Практическое занятие студентов в препараторской 1938 г. 



кең бөлмелерге ауыстырылды, алайда арна-
йы спорт залы болмағандықтан, дене тәрби-
есі сабағы көбінесе далада, кейде жалға алын-
ған ғимаратта өтетін. Оқытушылар мен сту-
денттер ғимарат жанынан оқу-тәжірибе учас-
кесін жасап, дәнді дақылдардың бірнеше 
түрін егіп тастады, гүлзар жасалды. 

Ертерек кездегі білім беру жағдайын 
қазіргімен салыстыра қарау үшін мынадай ма-
ғлұматтар келтірген артық болмас еді. Мыса-
лы, мұғалімдер институтында жалпы сабақ-
тардың сағат түріндегі сипаты мынадай бол-
ды: басым бөлігі «Марксизм-ленинизм» не-
гіздері пәні болып табылатын қоғамдық-
саяси пәндер 12 пайыз, педагогика мен пси-
хология 10 пайыз, арнай пәндер 60-65 пайыз 
болды. Педагогикалық тәжірибеге барлық уа-
қыт қорының 9 пайызы, ал далалық тәжірибе-
ге арнайы пәннің теориялық жүктемесінің 13 
пайызы бөлінді. Барлық факультеттерде қа-
зақ тілі оқытылды, филология факультетінде 
қазақ және орыс тілдерінің салыстырмасы 
грамматикасы пән ретінде жүргізілді. Қо-
сымша сағаттар есебінен студенттердің ауыз-
ша және жазбаша сауатын арттыруға бағыт-
талған сабақтар ұйымдастырылып, олар 
үнемі диктант жазатын, кеткен қателерді са-
бақ үстінде талқылайтын. Осылайша, бола-
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водились диктанты, велась работа над ошиб-
ками, что позволяло повысить культуру речи 
будущего учителя. Преподавание учебных 
дисциплин осуществлялось на русском язы-
ке. При необходимости для выпускников ка-
захских школ, с целью лучшей адаптации, со-
здавались временные, до конца первого полу-
годия, группы, которые затем переводились в 
общие потоки.

В этот период учительский институт разме-
щался в здании школы по улице Кирова. В 
учебном корпусе было 10 аудиторий,  3 из ко-
торых были рассчитаны на 75-100 человек, 7 
– на 20-25 человек. Кабинеты зоологии, био-
логии и химии размещались в этих аудитори-
ях. Специальное помещение было выделено 
лишь для физической лаборатории. В послео-
беденное время одна из аудиторий станови-
лась читальным залом. Спортзала в помеще-
нии не было, занятия по физкультуре прово-
дились на открытом воздухе либо в арендо-
ванном помещении. Только в 1949 году Ми-
нистерство просвещения выделило 175 ты-
сяч рублей для капитального ремонта учеб-
ного корпуса. Данные средства были направ-
лены на установку парового отопления, стро-
ительство котельной, огораживание террито-
рии. 



шақ мұғалімнің сөйлеу мәдениеті қалыпта-
сып, жалпы сауатының деңгейіне үлкен көңіл 
бөлінетін. 

1948 жылы физика-математика факультеті 
ашылды. Институттың құрылымында фило-

логтар, физиктер мен математиктер жеке-
жеке топқа біріктіріліп, бірінші курста жеті 
топ, екінші курста жеті топ оқытылды. Ал 
марксизм-ленинизм негіздері, педагогика, 
психология, мектеп гигиенасы пәндері ағым-
дық түрде, барлық студенттердің басын қо-
сып өткізілетін. Ол кезде институтта сабақ 
тек орыс тілінде жүргізілді. Қазақ мектеп-
терін бітіргендер үшін 
бірінші жартыжылдық бо-
йында арнайы бейімдеу-
дайындау тобы құрылып,  
студенттер біршама тіл 
үйренгеннен кейін, жалпы 
топқа қосылатын. 

Қоғамда болып жатқан 
саяси-шаруашылық құбы-
лыстар институттың даму-
ына әсер етпей қоймады. 
Компартияның ұстанымы-
на, мемлекет қайраткер-
лерінің пікірлеріне қайшы 
келеді-ау деген ғылыми ба-
ғыттар қоғам алдында сын-
ға ұшырады. Мысалы,      
1950 жылы желтоқсанда 
«Правда» газетінде «Қазақ-
стан тарихының мәселе-
лерін маркстік-лениндік 
тұрғыда көрсетейік» деген мақаланың шығу-
ына байланысты ел тарихының көкейкесті 
мәселелері бойынша пікірталастар өтіп жат-
ты. Әсіресе, Е. Бекмахановтың «ХІХ ғасыр-
дың 20-40 жылдарындағы Қазақстан» деген 
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Институт на правах аренды использовал 
два здания для студенческих общежитий. Оба 
здания были достаточно ветхими, не имели 
коммунальных удобств. Часть зданий зани-
мали квартиры преподавателей. Иногород-

ние студенты большей частью снимали 
частные квартиры.

Около здания учительского института 
по улице Кирова, 37 кафедрой естес-
твознания при помощи студентов был 
разбит учебно-опытный участок. Вес-
ной 1950 года на нем был произведен по-
сев четырех сортов пшеницы, двух со-
ртов горчицы, проса, овса, ячменя, раз-
мещен цветник;  проведен опыт по внед-
рению овощного севооборота. 

Вместе с решением вопросов разви-
тия материальной базы, организацией 
учебных занятий руководство института 
стремилось существенно улучшить ква-
л и ф и к а ц и ю  п р о ф е с с о р с к о -

преподавательского состава. Вопрос о кадро-
вом обеспечении был достаточно сложным 
для провинциального вуза, каким был Петро-
павловский учительский институт в пору сво-
его становления. Кандидатами наук были 
Г.Д.Овчинников, Г.Б.Горвиц, Д.М.Сагдиев. 
Администрация вуза через министерство ре-
шала вопрос о прикреплении соискателей в 

центральных вузах республики.
Но научно-исследовательская работа под-

час сдерживалась социальными факторами, 
оказывающими влияние на содержание учеб-
ного процесса. Политические события, об-
щественные кампании, которые характеризо-

Тарихшы-түлектер (1942 ж.) · Выпускники-историки 1942 г. 



еңбегінің төңірегінде, әсіресе,  Кенесары Қа-
сымұлының отаршылдыққа қарсы күресіне 
байланысты дау-дамай көбейді. Оқу ми-
нистрінің арнайы бұйрығы бойынша Ша-
миль басқарған тау халықтарының тәу-
елсіздік күресі жайындағы, сондай-ақ Кене-
сары, Наурызбай есімдеріне қатысты матери-
алдарды, Нысанбай ақынның жырларын оқу-
ға тыйым салынды. 

Тіл білімінде И. В. Сталиннің тіл жөніндегі 
көзқарасын басым оқыту міндеттелді. Орыс 
тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 
Н. С. Рыжков Қазақ КСР Ғылым академиясы 
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вали жизнь советского общества 
этого периода, зачастую определя-
ли приоритеты научных изыска-
ний. Общественной обструкции 
подвергались взгляды отдельных 
научных направлений, ученых, 
мнения которых не совпадали с пар-
тийными оценками государствен-
ных деятелей. Так, в декабре 1950 г. 
после публикации в газете «Прав-
да» статьи «За марксистско-
ленинское освещение вопросов ис-
тории Казахстана» было проведе-
но производственное собрание с 
участием преподавателей, студен-
тов, проведены дискуссии в учеб-
ных группах в связи с появлением 
работы Е.Бекмаханова «Казахстан 

в 20–40 годы XIX века», содержащей оценку 
движения Кенесары Касымова. Специаль-
ным приказом Министерства просвещения 
Казахской ССР были запрещены к изучению 
тема «Борьба горцев за независимость под ру-
ководством Шамиля» и вопросы о Кенесары 
Касымове,  Нысамбае. В то же время насаж-
далось повсеместное изучение трудов 
И.В.Сталина по языкознанию. 

Несмотря на трудности, возникающие в 
процессе становления вуза, коллектив инсти-
тута делал все возможное для реализации 
основной стратегии в обучении. Особое вни-
мание руководство вуза уделяло вопросам на-
бора. Студенты и преподаватели выступали 
по радио, на страницах газет рассказывали о 
труде учителя. Учебный отдел собирал спис-
ки выпускников казахских средних школ Се-
веро-Казахстанской области и с каждым вы-
пускником устанавливал письменную связь. 
Многие мероприятия были направлены на 
привлечение молодежи, особенно казахской, 
и в частности - девушек-казашек. В апреле 
1950 г. впервые в институте был проведен 
день открытых дверей с приглашением уче-
ников городских школ и педагогического учи-
лища. Во время встречи студенты рассказали 
о педагогических специальностях, продемо-
нстрировали опыты в учебных лабораториях,  
их силами для гостей был показан концерт. С 
целью привлечения молодежи при учите-
льском институте организовывались подго-
товительные курсы. Так, в 1945-1946 учеб-
ном году были организованы годичные курсы 
для казахской молодежи с числом слушате-
лей 30 человек. Немало внимания уделялось 
и вопросам трудоустройства выпускников. 

Батпақты-орманды жердегі партизандар,
1943 ж.  (Я.Г.Вакулин мұрағатынан) 

Партизаны полесья 1943 год (из архива Я. Г. Вакулина ) 

Барлаушылар жер үйі,1943 ж.  (Я.Г.Вакулин мұрағатынан)
Землянка разведчиков 1943 год (из архива Я. Г. Вакулина) 



қоғамдық ғылымдар бөлімшесі мен Халық 
ағарту министрлігі ұйымдастырып өткізген 
тіл білімі жөніндегі үлкен жиынға қатысып 
қайтты. 

Петропавл сияқты қиырдағы қалада орна-
ласқан мұғалімдер институтын оқытушылар-
мен қамтамасыз ету қашан да оңай болмаған. 

Бұл мәселе соғыс жылдары да, одан кейін де 
күн тәртібінен түскен жоқ. Айталық, 1949-
1950 оқу жылындағы штат кестесі бойынша 
екі кафедра меңгерушісі, профессор, бес ка-
федра меңгерушісі доцент, алты кафедра до-
центі, он екі аға оқытушы, бір ассистент, алты 
оқытушы керек болса, нақты жұмыс істеген-
дері бұдан әлдеқайда аз еді. Ғылым кандидат-
тары қатарында Г. Д. Овчинников, Г. Б. Гор-
виц, Д. М. Сағдиев қана болған. Соғыстан 
кейін Р. К. Ақбердин, Н. С. Рыжков, И. И. Во-
лошин, А. Я. Соколова кандидаттық диссер-
тацияларының тақырыптарын бекітті. Басқа 
да оқытушылар кандидаттық емтихан тапсы-
ра бастады. 

Әдеттегідей, институтқа жастарды шақыру 
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После окончания института молодые специа-
листы по распределению направлялись рабо-
тать в Северо-Казахстанскую, Кокчетавскую, 
Акмолинскую, Карагандинскую, Семипала-
тинскую, Восточно-Казахстанскую, Куста-
найскую, Павлодарскую области. 

Учительский институт активно сотрудни-
чал с органами народного образова-
ния и учебными заведениями города 
и области. Традиционной формой ра-
боты с выпускниками прошлых лет, 
работающими в школах,  было прове-
дение педагогических конференций в 
вузе. Так, в июне 1951 года была про-
ведена конференция «Предупрежде-
ние неуспеваемости и борьба с второ-
годничеством в советской школе», в 
работе которой приняли участие 67 че-
ловек, работающих учителями в Севе-
ро-Казахстанской, Акмолинской, Вос-
точно-Казахстанской, Карагандин-
ской областях, а также студенты Пет-
ропавловского учительского институ-
та. В 1951-1952 учебном году кафед-
рой педагогики в средней школе № 2 
города Петропавловска был проведен 
семинар для классных руководите-
лей, на котором были заслушаны док-
лады о нравственном воспитании, 
борьбе с формализмом в воспитатель-
ной работе, методике проведения уче-
нических и родительских собраний. 
Специалисты кафедр проводили се-
минары для учителей по изучению ис-
тории, биологии, географии.

Особое значение в подготовке учи-
телей в начале 50-х годов стала при-
обретать педагогическая практика. 
Традиционными базовыми школами 

для проведения практики были городские 
средние семилетние школы (№№ 1, 6, 2, 4, 5). 
Там студенты знакомились с опытом работы 
учителей, присутствовали на уроках, сами 
должны были проводить уроки разного типа, 
научиться их анализировать. Педагогическая 
практика проводилась во 2, 3, 4 семестрах. Во 
втором семестре студенты знакомились с пе-
дагогическим процессом, выполняли зада-
ния по школьной гигиене. В третьем семес-
тре они знакомились со школьным процессом 
в течение 1 дня в неделю с освобождением от 
занятий. В четвертом семестре студенты про-
ходили активную практику в качестве учите-
ля и классного руководителя. Учебная под-
группа в школе наблюдала 10-12 уроков, каж-

Г.С.Смағұловтың курстастары · Сокурсники  Смагулова Г. С.  

Мұғалімдер институтындағы сабақ · На занятии в УИ  



маңызды мәселе ретінде көтеріліп, оқытушы-
лар мен студенттер мектептерді аралап, 
мұғалім кәсібінің қадірін түсіндіріп әңгіме 
өткізетін болды. Оқу бөлімі облыстың қазақ 
орта мектебін бітірушілердің тізімін алып, 
олардың әрқайсымен байланыс жасады. 
Әсіресе, қазақ қыздарын шақыруға ерекше 
көңіл бөлінді. 1950 жылдың сәуір айында ин-
ститутта ашық есік күні өткізіліп, қала мек-
тептері мен педагогикалық училище оқушы-
лары шақырылды. Оларға дәрісханалар мен 
зертханалар көрсетіліп, студенттер күшімен 
концерт қойылды. Сол жылдары қазақ жаста-
ры үшін арнайы дайындық курстары ашы-
лып, оған отызға дейін бала тартылды. 

Институтты бітіргендер Қазақстанның 
орталық және Солтүстік аймақтарына мұғ-
алімдікке бөлінетін. Әрине, аяқталмаған жо-
ғары білімнің деңгейі қойылар талаптан 
төмен жатты. Жоғары білімді мұғалімдердің 
жетіспеуі салдарынан жастарға жаппай орта-
лау білім беру жөніндегі міндеттің орындалу-
ын қиындатты. Демек, елуінші жылдардың 
басында мұғалімдер институтын педагогика-
лық институт деңгейіне көтеріп, қайта құру 
туралы мәселе көтеріле бастады. 

Мұғалімдер институты облыстық оқу 
бөлімімен, қаладағы басқа да оқу орындары-
мен ынтымақта қызмет етті. Оқытушылар 
мұғалімдер алдында лекция оқып, сабақ беру 
әдістемесі бойынша дәрістер жүргізді. Со-
лардың бірі 1951 жылы жазда өткізілген «Со-
вет мектебінде үлгермеушіліктің алдын алу 
және екінші жылға қалдырумен күрес» деген 
тақырыпта бірнеше облыстың мұға-
лімдерінің басын қосып өткізген конферен-
ция болатын. Бұл жиынға осы облыстан басқа 
Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды об-
лыстары мектептерінің оқытушылары шақы-
рылды. Сол жылдан бастап мұғалімдер ин-
ституты студенттердің педагогикалық 
тәжірибесін өткеруі жөнінде мектептермен 
келісімшарт жасай бастады. 

Ғылыми жұмыстар жүргізу үшін далалық 
экспедициялар ұйымдастыру тәжірибеге ай-
налды. Г. Д. Овчинниковтың ынтасымен 
Солтүстік Қазақстан облысының тарихы, 
өсімдіктері мен жануарлар әлемін тұтас қа-
растырып зерттеу жұмыстары қолға алынды. 
Әрбір кафедра жанында студенттердің ғылы-
ми үйірмелері құрылды. Дарынды жастар 
оқытушылардың жетекшілігімен дербес ғы-
лыми зерттеулер де жүргізді. Солардың 
ішінде үздік оқитын Р. Ақбердин, Ф. Кручер, 
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дый студент давал 4-9 уроков, за время педа-
гогической практики студенты проводили 15-
20 внеклассных мероприятий. С 1951 года ру-
ководство учительского института практико-
вало заключение договоров со школами для 
проведения педагогических практик.

Значительное место в организации научно-
исследовательской работы отводилось поле-
вым практикам. В течение ряда лет не был ре-
шен вопрос о проведении научных исследо-
ваний по изучению истории, флоры и фауны 
Северо-Казахстанской области, изучались 
лишь физико-географические особенности 
региона при активном участии Г.Д.Овчинни-
кова.  В 1953-1954 годах он являлся директо-
ром института, но в 1954 году из-за болезни 
как следствия ранения, полученного на со-
ветско-финляндской войне, перешел на дол-
жность заведующего кафедрой географии.  В 
1946-1947 учебном году во время полевых 
практик по его инициативе были организова-
ны экспедиции по изучению природных ре-
сурсов Ленинского и Приишимского районов 
Северо-Казахстанской области.

В послевоенное время была предпринята 
попытка разработки комплексной темы «Се-
веро-Казахстанская область». Предполага-
лось, что участие в разработке отдельных раз-
делов примут все кафедры института. Кафед-
ра географии изучит географические данные 
области, кафедра естествознания – флору и 
фауну, кафедра истории подготовит ряд очер-
ков по различным периодам истории области, 
кафедра русского языка и литературы пред-
ставит местные говоры, соберет фольклор-
ные материалы. Итогом разработки данной те-
мы должен был стать сборник работ по Севе-
ро-Казахстанской области, но выполнение 
осуществилось лишь по кафедрам географии 
и естествознания.  Заявленный уровень ком-
плексной темы был непосилен для профес-
сорско-преподавательского состава учите-
льского института тех лет.

Научно-исследовательская деятельность 
вуза была на достаточно высоком уровне. В 
нее активно вовлекались студенты. Их на-
учная работа осуществлялась через научные 
кружки. Таких кружков было 6 - при кафед-
рах истории, географии, естествознания, рус-
ского языка и литературы, физики, математи-
ки - с числом участников от 40 до 50 человек. 
При этом наиболее одаренные студенты име-
ли самостоятельные темы исследования. Еще 
в довоенное время студенты-отличники пер-



В. Ерзакович деген студенттер республика-
лық ғылыми конференцияға жолдама алды. 
Кезінде Г. Сусловтың «Солтүстік Қазақстан 
облысы аймағындағы қазбалардан табылған 
жануарлар мен өсімдіктер қалдығы» деген ең-
бегіне кәнігі ғалымдардың өзі назар аударды. 
Ал екінші бір студент Радишевский «Мам-
лют ауданындағы В.Р. Вильямс атындағы кол-
хоздың шөптанапты ауыспалы егіс жүйесі 
және егістікке қалытқы ағаш отырғызу» де-
ген тақырыпта дайындаған зерттеу жұмысы 
сақа диқандарды да таң қалдырған. 

Институт саяси және ғылыми білімдерді на-

сихаттаудың орталығына айналды. Сенбі са-
йын студенттер үшін философия, ағарту, сая-
сат, жалпы мәдениет мәселелері бойынша та-
нымдық құны жоғары лекторийлер ұйымдас-
тырылатын. Оларда талқыланған тақырып-
тардың кейбіреулері мынадай: «Қазіргі дәуі-
рде ауа райының өзгеруі», «Орыстың ұлы фи-
зиологы И. П. Павловтың өмірі мен қызметі», 
«Адамның пайда болуы», «А. С. Макаренко-
ның педагогикалық ұстанымы», «Жастардың 
мінез-құлық мәдениеті», «Достық пен жол-
дастық туралы», «Әлем кеңістігінің құрылы-
мы» т.б. Осының өзінен-ақ оқытушылардың 
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вого курса Р.Акбердин, Ф.Кручер, В.Ерзако-
вич участвовали в республиканской научной 
конференции, посвященной 20-летию Казах-
ской ССР. В послевоенное время были пред-
ставлены интересные работы Г.Суслова «О 
находках ископаемой фауны и флоры в Севе-
ро-Казахстанской области» и П.Радишевско-
го «О травопольной системе севооборотов и 
проведении полезных лесонасаждений в кол-
хозе им. В.Р.Вильямса Мамлютского района 
Северо-Казахстанской области».

В воспитательной работе того времени пре-
обладали массово-политические мероприя-

тия. В учебное расписание занятий 
включались еженедельные политза-
нятия. Ежемесячно проводились фа-
культетские и общеинститутские 
студенческие комсомольские и про-
фсоюзные собрания. Значительное 
место отводилось проведению чита-
тельских конференций по литера-
турным произведениям, отмечен-
ным государственными премиями: 
в 1949 году - по романам С.П.Баба-
евского «Кавалер Золотой Звезды» и 
В.Н.Ажаева «Далеко от Москвы», в 
1950 году – по роману Ю.В.Трифо-
нова «Студенты».

В учительском институте было со-
здано общество по распростране-
нию политических и научных зна-
ний. Каждую субботу для студентов 
работал лекторий; тематика его 
включала философские, просвети-
тельские, политические, общекуль-
турные проблемы: «Изменение кли-
мата в современную эпоху», 
«Жизнь и деятельность великого 
русского физиолога И.П.Павлова», 
«Происхождение человека», «Педа-
гогические идеи А.С. Макаренко», 
«О культуре поведения молодежи», 

«О дружбе и товариществе», «Об устройстве 
Вселенной» и др.

Значительное место в воспитательной рабо-
те занимали кружки художественной самоде-
ятельности. Творческие коллективы учите-
льского института занимали первые места в 
городских и областных смотрах художес-
твенной самодеятельности. Особенно слави-
лись коллективы хорового пения: русский че-
тырехголосный, казахский, украинский; 
струнный ансамбль, ансамбль баянистов, дра-
матический кружок. С участием творческих 
коллективов учительского института прохо-

Мұғалімдер институты география зертханасында
В лаборатории геофака учительского института

Мұғалімдер институтының оқырмандар залында
В читальном зале учительского института



жастар тәрбиесіне қанша-
лықты көңіл бөлгенін бай-
қау қиын емес. 

Саяси үйірмелер, көрке-
мөнерпаздар үйірмелері, 
спорт жұмысы қанат жай-
ды. Институттың ұжымы 
әрқашан жүлделі орын 
алып көзге түсіп жүрді. Мы-
салы, «Большевик» ерікті 
спорт қоғамының мүше-
лері, спортшылар шаңғы-
дан, жеңіл атлетикадан, су-
ға жүзуден қала бойынша ал-
дыңғы қатарда болды. 
Институтта «Большевик» 
деп аталған ерікті спорт қо-
ғамы жұмыс істеді. Оған 
басшылық жасап, дене 
тәрбиесі мен спорттың біре-
гей жүйесін қалыптастыр-
ған М. С. Базилевская және 
А. А. Шлегель сынды оқы-
тушылардың дәстүрі осы уа-
қытқа дейін жалғасып келе 
жатқаны қуантады. 

Әр жылдары мұғалімдер 
институтын басқарғандар-
дың есімін құрметпен атау-
ға болады. Олар П. М. Бара-
новский (1937-1939   жж.), 
С. Линьков (1939-1941   
жж.) ,          А. А. Кербер 
(1941ж) , Л. В. Побелянская 
(1941-1944   жж.) , А. В. Бе-
ломытцев (1945ж. ) , С. П. 
Терентьев  (1945-1950    
жж.), П. Д. Присич (1951-
1953   жж.),  Г. Д. Овчинни-
ков (1953-1954   жж.),  А. М. 
Мамырбаев (1954-1955   
жж.). 

Жыл өткен сайын облыс 
халқы өсіп, 1946 жылдың 
өзінде 364,7 мың адамға 
жетті, оның ішінде қала хал-
қының саны 100 мыңнан ас-
ты, жұмысшы кенттерінде 
15 мыңдай, ауылдарда 248,8 
мың халық тұратын. Бұл кез-
де облыста 540 мектеп бол-
са, оның 24 қалада еді.  
Бұларға қоса механикалық, 
ауыл шаруашылығы, зоо-
техникалық-малдәрігерлік, 
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дили городские мероприя-
тия, отдельные выступле-
ния солистов транслиро-
вались по радио.

На достаточно высоком 
уровне была поставлена 
спортивная работа. Она 
проводилась через добро-
вольное спортивное об-
щество «Большевик». За 
спортивные достижения 
коллективу учительского 
института было присуж-
дено Красное знамя в го-
родском первенстве по лы-
жам, легкой атлетике, пла-
ванию.  Коллектив инсти-
тута был обладателем че-
тырех областных призов – 
за первенство в эстафетах, 
по плаванию, по легкой ат-
летике. В республикан-
ских смотрах-конкурсах 
ДСО «Большевик» Петро-
павловского учительского 
института неоднократно 
занимало первое место за 
организацию спортивно-
массовой работы. Особен-
но отмечались заслуги пре-
подавателей спортивных 
дисциплин М.С.Базилев-
ского, А.А.Шлегеля.

Таким образом, слав-
ный путь становления и 
развития вуза в течение 
двух десятилетий был от-
мечен знаменательными 
вехами трудовых побед и 
свершений. В течение это-
го времени коллектив вуза 
возглавляли известные 
ученые, заслуженные дея-
тели системы образова-
ния. Директорами учите-
льского института были: 
П.М.Барановский (1937-
1939 гг.), С.М.Линьков 
( 1 9 3 9 - 1 9 4 1  г г . ) ,  
А .А.Кербер  (1941г. ) ,   
Л.В.Побелянская (1941-
1944 гг.), А.В.Беломытцев 
(1945г.), С.П.Терентьев 
(1945-1951 гг.),  П.Д.При-
сич  (1951-1953  гг. ) ,  

С. Э. Фрейдина

Д.М. Сагдиев 

П. Ф. Марчук 

П. Ф. Андреев 

С. М. Линьков И. Я. Блюм 

Г.С. Смагулов 

А. Т. Поползин 

Л. В. Побелянская 

Н. Ф. Ивановский 



жер өңдеу техникумдары, пе-
дагогика училищесі, фе-
льдшерлік мектеп, Тоқыш 
кентінде ауыл шаруашылы-
ғы мектебі, Ленин ауданын-
да ауылшаруашылығы тех-
никумы сияқты арнайы 
білім беретін оқу орындары 
болды. 

1954-1955 жылдары мұға-
лімдер институтының оқы-
тушылар қатары нығайып, 
білім беру сапасы жақсарған 
кезең еді. Оқу үлгерімі 95 па-
йызға жетті, студенттердің 
үштен екі бөлігі «үздік» 
және «жақсы» деген бағаға 
лайық нәтиже көрсетті. 50 
жылдардың басында физи-
ка-математика ғылымдары-
ның кандидаттары Т. Д. Го-
льштейн, С. Г. Туритов, И. Я. 
Гармс т.б. келуіне байланыс-
ты ғылыми жұмыстары жан-
данды. Олардың соңын ала 
ғылым кандидаты, доцент А. 
Е. Синеруков, оқуды жаңа 
бітірген Т. А. Рот, И. И. Де-
вицкий қосылды. Пушкин 
көшесінде жаңа оқу корпусы 
салына бастады. 

ХХ ғасырдың елуінші 
жылдарының ортасына қа-
рай елімізде тың және ты-
ңайған жерлерді игеру на-
уқанына байланысты Кеңес 
Одағының басқа аймақтары-
нан әртүрлі ұлттардың 
өкілдері ағылып келіп жат-
ты. Халық санының өсуіне 
байланысты жалпы білім бе-
ретін орта мектептер үшін 
мұғалімдерді көбірек даяр-
лау қажеттігі туды. 
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Г.Д.Овчинников (1953-1954 
гг.), А.М.Мамырбаев (1954-
1955 гг.).

Однако уровень незакон-
ченного высшего образова-
ния не соответствовал тре-
бованиям системы образо-
в а н и я  в  С е в е р о -
Казахстанской области. За-
дача получения всеобщего 
7-летнего образования, не-
достаток учителей с вы-
сшим образованием требо-
вали повышения уровня ву-
зовской подготовки. В нача-
ле 50-х годов руководство 
вуза и области стало рас-
сматривать перспективы 
для роста статуса учите-
льского института и реорга-
низации его в педагогичес-
кий институт.

В 1946 году общее коли-
чество населения области 
составляло 364,7 тысяч че-
ловек, в том числе город-
ское - 101,1 тысяча человек, 
рабочих поселков – 14,8 ты-
сяч человек, сельское – 
248,8 тысяч человек. В Севе-
ро-Казахстанской области 
было 540 школ, из них 24 го-
родских. Кроме этого, в Пет-
ропавловске и области име-
лись механический, се-
льскохозяйственный, зоо-
ветеринарный, землеустро-
ительный техникумы, педа-
гогическое училище, фе-
льдшерская школа, школа 
сельскохозяйственного об-
разования в поселке Току-
ши, сельскохозяйственный 
техникум в Ленинском райо-
не. 

Назрела необходимость 
коренной реорганизации ву-
за, изменения его статуса. 
Для этого имелись необхо-
димые условия. Качество 
обучения в учительском ин-
ституте было на достаточно 
высоком уровне. Успевае-
мость в 1954-1955 учебном 
году составила 95%, акаде-

И. Н. Печенкин 

М. И. Чушкин 

К. С. Гангаев 

С. Н. Чулков 

С. П. Вашкевич 

Н. Ф. Ивановский 

Г.Д. Овчинников 

Н. Ф. Вахонин 

В. А. Жирнов 

Г. А. Выродов 
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мическую задолженность имели 
лишь 20 человек, или 5% от об-
щего числа студентов; успеваю-
щих на «отлично» и «хорошо» 
было 274 человека, что состав-
ляло 67,5%. В начале 50-х годов 
в вуз пришли работать кандида-
ты физико-математических наук 
Т.Д.Гольдштейн,  С.Г.Туритов, 
кандидат педагогических наук 
И.Я.Гармс. В середине 50-х го-
дов приступили к работе канди-
дат филологических наук, до-
цент А.Е.Синеруков, выпускник 
аспирантуры И.И.Девицкий и 
выпускница вуза Т.А.Рот. Прои-
зошло укрепление материаль-
ной базы: начал строиться учеб-
ный корпус по улице Пушкина. 

Все это послужило основанием для реорга-
низации вуза из учительского в педагогичес-
кий.

Мұғалімдер институтының көркемөнерпаздары
Художественная самодеятельность

в учительском институте 

1938 жылғы алғашқы кітапхана меңгерушісі К. Д. Маркина
Первая зав.библиотекой Маркина К.Д. 1938г.



1955 жылы Республика Үкіметінің қаулысы-
мен оқу орны Петропавл педагогика институты 
болып қайта құрылды. 1956 жылы Оқу ми-
нистрлігінің бұйрығы бойынша институттар бес 
жылдық оқу бағдарламасына көшті. Институт-
тың орыс тілі мен әдебиеті, физика-математика 
және жағрапия факультеттері болды. Алғашқы 
жылы мұнда күндізгі бөлімге 200, сырттай оқы-

татын бөлімге 100 адам қабылданды. Келесі жыл-
дан бастап, орыс тілі мен әдебиетіне 75, физика-
математика мамандықтарына 75 және жағрапия 
факультетіне 50 адам күндізгі бөлімге қабылдана 
бастады. Осылайша, Петропавл педагогика ин-
ституты: 1) математика, физика, сызу; 2) орыс 
тілі, әдебиеті, тарих;                3) биология, хи-
мия, жағрапия – барлығы үш мамандық бойын-
ша жан-жақты білікті мұғалімдер даярлай баста-
ды. Оқу бағдарламасы мазмұн жағынан бұрын-
ғыдай қалғанымен, кәсіби пәндер бойынша са-
ғаттар көбейтілді. Барлық сағаттың үштен біріне 
таяуы идеологиялық, насихаттық саяси-
гуманитарлық пәндерге берілді және олар жоға-
рыдан келген нұсқаумен реттеліп отыратын. 
Әміршіл-әкімшіл жүйенің дәстүріне сай оқу жос-
парлары үкімет қаулысымен қатаң бекітілетін, 
оқу барысы күрт өзгертіліп кететін жағдай аз бол-
маған. Мысалы, соның бірі – елуінші жылдар-
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В середине 50-х годов в связи со значительным 
притоком населения в Северный Казахстан для 
освоения целинных и залежных земель остро 
встала проблема подготовки учителей старших 
классов средней школы. Руководство Петропав-
ловского учительского института, обществен-
ные организации совместно с партийными и со-
ветскими органами Северо-Казахстанской об-
ласти ходатайствовали перед правительством Ка-
захской республики о реорганизации учите-
льского института в педагогический.

1 июня 1955 года Совет Министров Казахской 
ССР принял решение о реорганизации Петро-
павловского учительского института в педагоги-
ческий институт. Согласно решению Петропав-
ловский педагогический институт имел три фа-
культета: русского языка и литературы, физико-
математический и географический. Контингент 
очного отделения первого набора вуза составлял 
200 человек, заочного отделения – 100 человек. 
По факультету русского языка и литературы на-
бор был следующим: на очное отделение – 75 че-
ловек, заочное – 25 человек; по физико-
математическому факультету - соответственно 
100 и 50 человек; по географическому факульте-
ту - 25 и 25 человек.

Данный контингент с небольшими изменения-
ми продолжал быть основным в плановых зада-
ниях Министерства образования. Так, на 1956-
1957 учебный год план приема очного отделения 
факультета русского языка и литературы был 
определен в 75 человек, несколько уменьшился 
н а б о р  д н е в н о го  о т д е л е н и я  ф и з и ко -
математического факультета, составив 75 чело-
век, и увеличился до 50 человек прием на геогра-
фический факультет.

Первым ректором Петропавловского педаго-
гического института был А.М.Санников.

 В 1959 году его сменил кандидат педагогичес-
ких наук В.А.Цатурян, работавший в Петропав-
ловском учительском институте с 1953 года. Его 
педагогическое мастерство, высокий уровень 
требований в сочетании с глубокими знаниями 
высоко оценивались преподавателями, сотруд-
никами, студентами. 

Значительный вклад в развитие Петропавлов-
ского педагогического института внес ректор кан-
дидат экономических наук, доцент Шакенов Ка-
наш Шакенович. В период его руководства (1969 
- 1987) вуз расширил свою материально-
техническую базу: были построены новые учеб-
ные корпуса, студенческие общежития, два жи-
лых дома для преподавателей и сотрудников, аг-
робиостанция, открыты новые специальности.  
При нем был заключен договор о сотрудничестве 

Петропавл педагогогика институты
История Петропавловского педагогического института



дың аяғы, алпысыншы жылдардың басында тех-
нократиялық бағыттың басым болуына әкеліп со-
қты. Ауыл шаруашылығы біліміне көп көңіл 
бөлінді. Студенттер дәнді дақылдар өсіру, жер 
жырту және баптау сияқты диқаншылық 
кәсіптерге тартылды, мұның өзі тиянақты білім 
алуға зиянын тигізді. 

Петропавл педагогика институтының алғаш-
қы ректоры А. М. Санников болатын. 

Мұғалімдер институтының дәрежесі артуы 
оқу орнына оқытушылыққа сырттан білікті ма-
мандар шақыруды жеңілдетті. Мысалы, 1957-
1958 оқу жылында 71  оқытушының он төрті, не-
месе жиырма пайызға таяуы ғылым кандидатта-
ры еді. Факультеттердің алғашқы декандары бо-
лып В. С. Черников пен М. О. Манукян жұмыс 
істеді. Оқу орнында көп жыл бойы мінсіз қызмет 
атқарғаны үшін Г. Д. Овчинников, И. Я. Гармс, Т. 
Д. Гольдштейн, В. А. Цатурян, К. Д. Маркин, А. 
А. Карстен сияқты оқытушыларға «Қазақ ССР ха-
лық ағарту ісінің үздігі» төс белгілері берілді. 

1958-1959 оқу жылы педагогика институты жа-
ңадан арнайы салынған үш қабатты ғимаратқа 
көшуіне байланысты білім беру ісі біршама жақ-
сы жағдайға жетті. Оған қоса, бұрынғы колхоз 
кадрларын даярлау мектебінің ғимараты да 
(Интернационал 11 а)   институттікі болатын. Жа-
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с МГУ им. М.В.Ломоносова, что позволило осу-
ществлять высококачественную подготовку на-
учных кадров и довести в середине 80-х годов 
удельный вес квалифицированных кадров до 
34,9% от общего числа преподавателей. 
К.Ш.Шакенов являлся председателем областно-
го общества «Знание», автором автобиографи-
ческой повести («Аул на целинной ниве») и мно-
гочисленных научных и публицистических ста-
тей. 

С 1987 по 1994 год ректором института, а с 
1994  по  1996  год  ректором С еверо-
Казахстанского университета был доктор биоло-
гических наук, профессор А.М.Малыгин. За за-
слуги в подготовке педагогических кадров и боль-
шой вклад в общественную жизнь города Петро-
павловска ему было присвоено звание почетного 
гражданина города Петропавловска.

В 1956 году согласно приказу Министерства 
просвещения Казахской ССР все педагогические 
институты были переведены на пятилетний срок 
обучения с целью подготовки учителей широко-
го профиля. В Петропавловском педагогическом 
институте вели подготовку учителей по специ-
альностям: математика, физика, черчение; рус-
ский язык, литература, история;  биология, хи-
мия и география.



ңа ғимаратта 8 дәрісхана, 7 пән кабинеті, 125 
орындық лекция залы, үлкен зал 80 орындық оқу 
залы және кітапхана, зертханалар орналасты. 
Оқу топтарының саны өсіп, 45-ке дейін жетуіне 

байланысты институттың екі ғимараты да тар-
лық етіп, екі-бір жарым ауысыммен оқытуға тура 
келді. 

Уақыт өткен сайын институт дамып, оның 
құрылымында өзгерістер болып жатты. Мыса-

лы, 1959 жылғы мамырда ЖТЖ факультетінде де-
не тәрбиесі  мұғалімдері  мен мектеп-
интернаттардың тәрбиешілерін даярлайтын 
бөлімше ашылды. Келесі жылдары философия 
және саясаттану (меңгерушісі К. Ш. Шакенов) , 
физика жағрапия (меңгерушісі Г. Д. Овчинников) 
, экономикалық жағрапия (меңгерушісі А. А. Кар-
стен) , химия (меңгерушісі А. К. Черепахин) , 
спорт және спорт ойындары (меңгерушісі А. П. 
Тютримов) , дене тәрбиесінің теориясы мен оқы-
ту әдістемесі (меңгерушісі Г. Г. Шлегель) , шет 
тілдері (меңгерушісі Е. А. Сизова) , тарих (меңге-
рушісі П. Д. Верещагин) кафедралары ұйымдас-
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В 1958-1959 учебном году улучшилась мате-
риальная база Петропавловского педагогическо-
го института. Из здания школы, расположенного 
на окраине города Петропавловска, институт пе-
решел в новое трехэтажное здание (ныне корпус 
№ 3 по улице Пушкина); кроме того, за институ-
том оставался корпус бывшей школы колхозных 
кадров (улица Интернациональная, 11а).

В новом здании расположились администра-
тивно-хозяйственные службы, библиотека, чи-
тальный зал на 80 мест, лекционный зал на 125 
мест, 8 учебных аудиторий, актовый зал, кабине-
ты основ марксизма-ленинизма, географии, зоо-
логии, ботаники, методики физики, математики,  
химии, зал для занятий физкультурой. Часть 
учебных аудиторий и лабораторий размещалась 
во втором учебном корпусе. Однако расширение 
учебных площадей совпало со значительным уве-
личением числа учебных групп (до 45), что при-
вело к организации занятий в 2 смены.

Создание педагогического вуза привело к ка-
чественному улучшению профессорско-
преподавательского состава. Статус педагоги-
ческого института привлекал на работу как пред-
ставителей местной интеллигенции, так и иного-
родних. В 1957-1958 учебном году в вузе работа-
ли  кандидаты наук:  Г.Д.Овчинников ,  
Е.А.Галашина, К.Ш.Шакенов, П.Д.Верещагин, 
П.Д.Ветошкин, М.Б.Гренадер, И.И.Волошин, 
Н.С.Рыжков, А.Е.Синеруков, Т.Д.Гольдштейн, 
И.Я.Гармс, Р.К.Акбердин, Л.П.Анисимов, что со-
ставляло 19,7% от общего числа преподавателей.

 Научные интересы этих учёных способство-
вали формированию новых комплексных на-
правлений в исследованиях кафедр. Так, П.Д.Ве-
рещагин защитил кандидатскую диссертацию по 
теме: «Переселенческая политика царизма в Ка-
захстане и ее социально-экономические резуль-
таты». Продолжая исследования в данном на-
правлении, В.С.Черников начал работу над те-
мой кандидатской диссертации «Крестьянская 
колонизация Северного Казахстана и ее социаль-
но-экономические последствия». В 1966 году 
В.С.Черников успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на историческом факультете Мос-
ковского государственного университета.

Потребность вуза в высококвалифицирован-
ных специалистах решалась за счет приглаше-
ния специалистов из других вузов страны (до-
центы А.Е.Синеруков,  Р.М.Барцинский, 
А.М.Малыгин, А.Е.Бескровный,  профессор 
И.А.Фигуровский и др.), приглашения опытных 
школьных учителей (М.И.Бенюх, В.Л.Рабино-
вич, В.Т.Юхимук, М.О.Манукьян, И.К.Слепцов, 
А.А.Карстен, Р.Б.Гоцман, Е.А.Сизова, Е.Ф.Его-
рова, Ж.К.Нурпеисов и др.), многие из которых 
впоследствии защитили кандидатские диссерта-
ции, подготовки преподавательских кадров из 

Этнографиялық экспедиция,  1958 жыл.
Суколенов В. П. (сол жақта), Сим Ф. А. (оң жақта)  

 В этнокграфической экспедиции 1958 год .
Суколенов В. П. (слева), Сим Ф. А. (справа)   



тырылды. 
Алпысыншы жылдардың басында, елде пайда 

болған «жылымық» жағдайында педагогика ин-
ститутының кезекті бір ғылыми кеңесінің 
мәжілісінде «Молодой целинник» газетінде жа-
рияланған «Студент қандай маман болып шыға-
ды?» деген сын мақаланы талқылау үстінде оқу 
орнының кемшіліктері, маман даярлаудың осал 
жақтары ашылып, болашақ мұғалімдерді қосар-
ланған мамандықтар бойынша даярлаудан бас 
тарту және нақты атаулы негізгі мамандықтарды 

белгілеу туралы министрлікке ұсыныс беруге 
шешім қабылданды. Сөйтіп,   «орыс тілі мен  әде-
биеті», «жағрапия», «биология» т. с. с. маман-
дықтардың жаңа оқу жоспарлары енгізілді. 

Алпысыншы жылдардың ортасына қарай сту-
денттер қабылдау тәртібі өзгерді, мектеп 
бітірушілерді кәсіпке бейімдеу мақсатында 
1963-1964 оқу жылында жасөспірімдердің физи-
ка-математика мектебі ашылып, аптасына екі рет 
екі сағаттан дәріс берілді. Білімді политехника-
ландыруға бағыт ұсталып, тиісінше оқу орны-
ның материалдық негізі нығая түсті. Айталық, 
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числа выпускников – Р.К.Акбердин, Е.Ф.Рауче, 
Ф.А.Сим, З.П.Табакова, М.Т.Дзюба, Р.Ж.Шуке-
нова, Ф.А.Хомутовский, А.Ф.Шкурко, С.Р.Ути-
нов, В.А.Ким, А.П.Утинова, В.П.Гусаков, 
Т.М.Канаева, В.Ф.Зайберт, Е.В.Самойленко, 
А.А.Плешаков, В.И.Заитов, С.И.Ибраев С.И.  и 
многие другие.

В начале 60-х годов вуз переживал период ста-
новления. В декабре 1961 года состоялся расши-
ренный совет вуза, на котором обсуждался воп-
рос о шефской помощи МГУ им. М.В.Ломоносо-

ва Петропавловскому педагоги-
ческому институту. На заседании 
ученого совета вуза выступил про-
фессор химии Московского госу-
дарственного университета  
А.Н.Коста. По поручению руково-
дства МГУ им. М.В.Ломоносова 
он предложил формы взаимосвязи 
и взаимоотношений МГУ и Петро-
павловского педагогического ин-
ститута, которые открывали для ву-
за перспективы по улучшению ма-
териальной базы, обеспечению ин-
ститута педагогическими кадра-
ми, использованию для опублико-
вания научных работ периодичес-
кого издания «Вестник МГУ», под-
готовке и защите диссертаций, об-
мену представителями студенчес-
ких коллективов. 

Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова 
внёс заметный вклад в дело подго-
товки высококвалифицированных 
преподавателей. В 1979 году меж-
ду МГУ им. М.В.Ломоносова и 
Петропавловским педагогическим 
институтом был заключен договор 
о сотрудничестве и шефской помо-
щи. Согласно этому договору око-
ло 50 преподавателей института 
окончили аспирантуру МГУ и за-
щитили кандидатские диссерта-
ции.

Подготовка педагогических кад-
ров всегда была в Петропавлов-

ском педагогическом институте в центре внима-
ния руководства вуза, кафедр, научного отдела. 
Если в 1955 году из 41 штатного преподавателя 
лишь 6 имели ученую степень (14,6%), то в 1986 
году в числе 243 преподавателей – 1 доктор, 84 
кандидата наук, что составило 35% от общего 
числа преподавателей.

В 50-х - начале 60-х годов в педагогическом ин-
ституте произошли структурные изменения, вы-
званные дальнейшим его развитием. В мае 1959 
года в составе ЕГФ было открыто отделение по 
подготовке учителей физического воспитания и 

Тарихшы-түлектер, 1969 жыл. · Выпускники-историки 1969г.  
   

Тарих факультетінің ұжымы, 1980 жыл.
Коллектив исторического факультета  1980 год       

   



жағрапия кафедрасы ауа райын бақылайтын стан-
ция құрып, болашақ мамандар ауаның темпера-
турасы мен ылғалын, желдің бағыты мен жыл-
дамдығын, ауа қысымын, бұлт жағдайын тиісті 
құрал-жабдықтардың көмегімен қадағалап оты-
руға мүмкіндік алды. Болашақ мұғалімдерге ау-
ыл шаруашылығы негіздерінен білім беру мақса-
тында агробиостанция құрылып, оған бөлінген 
жерде дақылдар өсіру, іріктеу, тұқым жақсарту са-
лалары бойынша тәжірибе жүргізілді. Студент-
тер жыл сайын бір ай бойы астық жинауға қаты-
сып, дән тазалау, сүдігер жырту, күздік дақыл-

дарды себу жұмыстарымен етене танысты. 
Агробиостанцияға отырғызу үшін жеміс-жидек 
ағаштары мен бұталарының 4,5 мың түбі сатып 
алынды. Тәжірибе өткізетін мұндай құнды стан-
цияны қалыптастырып дамытуға М. С. Некра-
сов, С. А. Кротова, В. Вилков, Н. Ф. Желнин зор 
үлес қосты. 

1960-1964 жылдары физика-математика фа-
культетінде А. А. Финдаренко басқарған жалпы 
техникалық кафедра болды. Оның міндеті сту-
денттерді ағаш және металл өңдеу, автомобиль 
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воспитателей школ-интернатов. В 1961 году бы-
ли организованы новые кафедры: философии и 
политологии (зав. кафедрой – К.Ш.Шакенов), фи-
зической географии (зав. кафедрой -  Г.Д.Овчин-
ников), экономической географии (зав. кафедрой 
– А.А.Карстен), химии (зав. кафедрой – 
А.К.Черепахин), спорта и спортивных игр (зав. 
кафедрой – А.П.Тютримов), теории и методики 
преподавания физического воспитания (зав. ка-
федрой – А.А.Шлегель), иностранных языков 
(зав. кафедрой – Е.А.Сизова), истории (зав. ка-
федрой – П.Д.Верещагин).

Подготовка столь разносторонних спе-
циалистов требовала не только увеличения 
срока обучения, но и укрепления матери-
альной базы и кадрового состава. В начале 
60-х годов в условиях «оттепели» на засе-
дании ученого совета педагогического ин-
ститута обсуждалась статья Т.Васильевой 
«Студент становится специалистом… Ка-
ким?», опубликованная в газете «Молодой 
целинник» (16.12.1961 г.). В ходе обсужде-
ния были отмечены слабые стороны в под-
готовке специалистов (потеря учебного 
времени в результате участия студентов в 
уборке урожая, недостаточная связь со шко-
лой, отсутствие связи с выпускниками) и 
возможности улучшения качества подго-
товки путем отказа от подготовки учите-
лей со сдвоенной специальностью: «мате-
матика и физика», «русский язык, литера-
тура и история», «география и биология»). 
Обращение ученого совета вуза в Минис-
терство просвещения Казахской ССР при-
вело к изменению профиля подготовки. Бы-
ли введены новые учебные планы, ориен-
тированные на однопрофильные специ-
альности: «Русский язык и литература», 
«География», «Биология» и т.п.

Учебные планы педагогического инсти-
тута содержали те же разделы, что и в учи-
тельском институте, но отличались значи-
тельным увеличением количества часов по 
профессиональным дисциплинам. Сущес-
твенно были увеличены часы по социаль-
но-гуманитарным наукам: истории КПСС, 
философии, научному коммунизму. Им со-
вместно со спецкурсами отводилось до 

30% учебного времени. Профессиональные дис-
циплины занимали 60-65% учебного времени, а 
остальное время отводилось практикам.

При командно-административной системе 
управления учебные планы часто корректирова-
лись постановлениями, решениями правит-
ельства. Школа, в том числе и высшая, пережива-
ла кампанейские подходы, которые вызывали зна-
чительную перестройку всего учебного процес-
са. Таким, например, направлением в конце 50-х 
– начале 60-х годов стала политехнизация обра-

«Знание» Бүкілодақтық қоғамының  IV съезі, 2-4 маусым 1964 жыл.
Мәскеу. Кремль. Г. Д. Овчинников (ортаңғы қатар, сол жақтан 2-ші)

IV съезд Всесоюзного общества «Знание» 2-4 июня 1964 год.
Москва. Кремль. Г. Д. Овчинников (средний ряд, 2-ой слева)       

   

ЖГФ сырттай бөлім түлектері
Выпускники заочного отделения. ЕГФ       

   



және электр жабдықтарын жөндеу сияқты 
тәжірибелік пәндерді жүргізу болатын. Бұл 
пәндерге байланысты бірқатар станоктар мен 
жабдықтар алынып, бір жылдың ішінде оқу ше-
берханасы жабдықталды. Оған қоса, екінші кор-
пуста физика-математика факультетінің студент-
тері үшін фотозертхана мен сызу кабинеті жарақ-
талды. 

Уақыт өткен сайын заман талабы өзгеріп, күн 
тәртібіне мүлде жаңа проблемалар қойылуы за-
ңды еді. Соның бір көрінісі ретінде 1961 жылы 

институттың кеңейтілген кеңесінде М. В. Ломо-
носов атындағы Мәскеу мемлекеттік универси-
тетінің химия профессоры А. Н. Коста сөз 
сөйлеп, мәскеуліктердің институтты шефтік қам-
қорлыққа алатынын хабарлап, тиісті ұсыныс жа-
сағанын айтуға болады. ММУ оқытушылары 
мен ғалымдары Петропавл педагогика институ-
тына кадр дайындау, материалдық негізді нығай-
ту және әдістемелік тұрғыдан көмек көрсететін 

27

зования. 
Политехнизация знаний как направление раз-

вития средней школы предъявляла к вузу новые 
требования: улучшения подготовки учителя, рас-
ширения его профессиональных навыков и уме-
ний, а следовательно, укрепления материальной 
базы вуза. Решая эти задачи, пединститут вводил 
новые формы подготовки учителей. Так,  кафед-
ра географии создала метеорологическую стан-
цию, на которой разместили два флюгера, метео-
рологическую будку с термометром и волосяным 

гидрометром, дождемерами. Студен-
ты-географы систематически вели на-
блюдения за температурой и влажнос-
тью воздуха, направлением и скорос-
тью ветра, атмосферным давлением, 
облачностью. Навыки метеонаблюде-
ния помогали будущим учителям в 
организации географических площа-
док при школах.

Значительное место при подготовке 
учителей отводилось практическим за-
нятиям по основам сельского хозя-
йства. Все виды практик проходили на 
агробиостанции вуза. На ее участках 
ставились научные опыты, проводи-
лись учебные занятия по сортовому от-
бору, возделыванию отдельных куль-
тур, выращиванию плодово-ягодных 
культур в Северном Казахстане. Рабо-
та на агробиостанции сочеталась с 
участием студентов в уборке урожая в 
течение одного месяца ежегодно. Сту-
денты знакомились с обработкой зер-
на, вспашкой зяби, посевом озимых и 
другими видами сельскохозяйствен-
ных работ. Значительный вклад в рабо-
ту аргобиостанции внесли М.С.Нек-
расов, С.А.Кротова, В.В.Вилков, 
Н.Ф.Желнин. Было высажено около 
4,5 тысяч деревьев и кустов плодово-
ягодных культур. Кроме того, на учас-
тке агробиостанции были заложены 
различные севообороты.

В 1960-1964 гг. на физико-
математическом факультете сущес-
твовала общетехническая кафедра 
(зав. кафедрой А.А.Арендаренко), осу-
ществлявшая практическую подго-
товку студентов. С целью приобрете-

ния студентами практических навыков были об-
орудованы мастерские по обработке дерева, ме-
талла, автоделу и электротехнике, которые раз-
мещались на первом этаже учебного корпуса по 
улице Интернациональной, 11а. Учебная мастер-
ская по обработке дерева была оборудована для 
занятий на 12 рабочих мест. Мастерская по обра-
ботке металлов имела 13 слесарных станков и 14 
станков другого профиля (8 токарных, 4 свер-

К. Д. Ушинский атындағы  ППИ  XVI ғылыми
конференциясы, 08. 02. 1979 ж.
XVI научная конференция ППИ

им. К. Д. Ушинского. 08. 02. 1979 г.       
   



болды. Сол кездегі ректор В. А. Цатурян бұл 
мүмкіндікті пайдаланып қалуға күш салды. Айта 
кету керек, бұл игі бастаманы кейінгі ректор Қ. 
Шәкенов қайта жаңғыртып, Мәскеу универси-
тетімен       1979 жылы ынтымақ шартын жасас-
ты. Соның нәтижесінде институттың елуге тарта 
оқытушысы ММУ аспирантурасын бітіріп, кан-
дидаттық диссертациялар қорғады. 

Петропавл педагогика институты осылайша 
ұзақ та жемісті жолдан өтті. Алғаш құрылғанда 

200 адам ғана оқыса, 1955-1956 оқу жылы 
күндізгі, кешкі және сырттай оқу түрлерін қосып 
есептегенде үш факультетте студенттер саны 
мыңға жетті, ал сексенінші жылдардың ортасы-
на қарай күндізгі бөлімде 2210 адам, сырттай 
1760 адам оқыды. 1961 жылы институт ғимара-
тының ауласында спорт зал салынды, 1977 жылы 
Абай көшесінде 1200 орындық жаңа оқу ғимара-
ты берілді. 1987 жылы бірінші корпус пайдала-
нуға тапсырылып, екі үлкен дәрісхана, Респуб-
ликалық денгейде жарыс өткізуге мүмкіндік бе-
ретін осы заманғы спорт залына қол жетті. 

Оқу орнының кеңеюіне байланысты 1964 жы-
лы 400 орындық, одан кейін 632 орындық екінші, 
әрқайсысы 360 орындық үшінші және төртінші 
жатақханалар қатарға қосылды. Оқу және жатақ-
хана ғимараттырының біріне-бірі таяу орнала-
суы арқасында, дербес студенттер қалашығын 
құру мүмкін болды. 

Жаратылыстану-жағрапия факультеті әуел-
ден-ақ басымдыққа ие болып, тек бір облысқа ға-
на емес, Республиканың бүкіл теріскей аймағы-
на мұғалімдер даярлайтын орталық деңгейіне 
көтерілген еді. 1957 жылдан бастап мұнда жара-
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лильных, 1 фрезерный и 1 кругошлифовальный). 
Во втором корпусе имелись фотолаборатория, ка-
бинет черчения.

В Петропавловском педагогическом институ-
те с середины 50-х годов до начала 90-х годов под-
готовка учителей велась на нескольктх факульте-
тах. Естественно-географический факультет ли-
дировал в подготовке педагогических кадров не 
только для Северо-Казахстанской области, но и 
для всего Северного региона Казахской респуб-

лики. На этом факультете ведущее мес-
то в 50-е годы занимала кафедра геог-
рафии, возглавляемая кандидатом геог-
рафических наук Г.Д.Овчинниковым. 
Первоначально факультет был ориен-
тирован на выпуск только учителей ге-
ографии, но уже с 1957 года факультет 
расширяет подготовку учителей естес-
твенно-научного цикла и готовит учи-
телей географии и биологии, биологии 
и основ сельского хозяйства, биологии 
и химии. Значительный вклад в подго-
товку учителей естественно-научного 
направления внесли кандидат хими-
ческих наук, доцент И.И.Волошин, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Р.М.Барцинский, кандидат биологи-
ческих наук Д.М.Сагдиев. В 1966 году 
А.А.Карстен защитил кандидатскую 
диссертацию в МГУ им. М.В.Ломоно-
сова, материалы его диссертации вош-
ли в «Географический атлас Целинно-
го края».  А.А.Карстен совмещал заве-
дование кафедрой с должностью про-
ректора по учебной работе. С его при-

ходом на эту должность существенно улучши-
лось качество учебно-методической работы в 
Петропавловском педагогическом институте. В 
1961 году на факультете была образована кафед-
ра биологии (зав. кафедрой – И.Ф.Поваренкин). 
Спустя год кафедра биологии была разделена на 
две: кафедру ботаники и кафедру зоологии. На ка-
федру ботаники был назначен заведующим 
Н.Г.Шафиев – кандидат биологических наук, до-
цент, затем – Р.М.Барцинский – кандидат се-
льскохозяйственных наук, доцент. Кафедру зоо-
логии возглавила А.Я.Черкасская – кандидат био-
логических наук. В 1963 году была создана ка-
федра основ сельского хозяйства (зав. кафедрой - 
Н.Ф.Желнин), что привело к расширению мате-
риальной базы подготовки специалистов. 

В 1966 году на ЕГФ была образована кафедра 
анатомии и физиологии человека, заведующим 
кафедрой стал кандидат биологических наук 
А.М.Малыгин. Вместе с А.М.Малыгиным в вуз 
пришли С.И.Логинов,  Н.А.Малыгина,   
Л.М.Андреева, супруги Вайнеры. Появление но-
вых ученых привело к оформлению целого на-
правления, что определило лидирующее поло-

Краниология- церебралды гипертермия зертханасы
(жетекшісі профессор А. М. Малыгин)        

               Лаборатория кранио-церебральной гипотермии
(руководитель профессор А. М. Малыгин)        

   



тылыстану ғылымы бойынша педагог мамандар 
даярлау шеңбері кеңейе түсті де, жағрапия және 
биология, биология және ауылшаруашылығы не-
гіздері, биология және химия мұғалімдерін бере 
бастады. Осыған байланысты профессор-
оқытушы құрамының сапасы да артты. Маман-
дар даярлау ісіне химия ғылымдарының канди-
даты, доцент И. И. Волошин, ауылшаруашылы 

ғылымдарының кандидаты Р. И. Барцинский, би-
ология ғылымдарының кандидаты Д. М. Сағдиев 
елеулі үлес қосты. 1961 жылы химия, ботаника, 
зоология 1963 жылы ауылшаруашылығы не-
гіздері кафедралары құрылды. 

Ал алпысыншы жылдардың басында тарих-
филология факультетінің жағдайы мәз емес еді. 
Факультет Интернационал көшесі, 11-а үйде 
орналасты, тарих және орыс тілі мен әдебиеті ка-
бинеттері ғана болды, оқулық әдебиеттер де же-
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жение ЕГФ в научной работе 70-80-х годов ХХ ве-
ка. В 1971 году А.М.Малыгин защитил доктор-
скую диссертацию, выполненную на базе Петро-
павловского педагогического института.  Кафед-
ра в 70 - 90-е годы становится одной из ведущих 
не только в педагогическом институте, но и в рес-
п у б л и к е .  В  1 9 7 5  г о д у  з а щ и т и л а с ь  
Н.А.Малыгина, в 1979 году – С.И. Логинов, в 

1981 году – Г.М. Сергеева, в 1982 году - 
Н.Н.Семенов, М.А.Черкасова, в 1987 
году – К.М.Кангужина. В 1991 году кол-
лектив кафедры пополнился сотрудни-
ками кафедры медицинской подготов-
ки. На кафедре стали работать канди-
дат медицинских наук, доцент Н.Т.Гон-
чаров, старшие преподаватели С.А. 
Буркова, Л.М. Берникова. В связи с из-
менением профиля кафедра стала име-
новаться кафедрой физиологии и 
основ медицинских знаний (зав. ка-
федрой С.И. Логинов). Доля сотрудни-
ков, имеющих ученые степени и зва-
ния, составляла на кафедре 70%.

Рост квалифицированных кадров со-
провождался укреплением научных 
связей. Для чтения лекций приглаша-
лись ученые из центральных вузов Ка-
захстана и России. Значительно улуч-
шилась научно-исследовательская ра-
бота студентов. В 1992 году при кафед-
р е  о т к р ы в а е т с я  н а у ч н о -
исследовательская лаборатория физи-
ологии адаптации (НИЛФА). Руково-
дил лабораторией С.И. Логинов, в рабо-
те участвовали 15 человек. Сотрудни-
ки разработали компьютерный аппа-
ратно-программный комплекс, пред-
назначенный для наблюдения за состо-
янием кардиологических больных.

В 1993 году в Петропавловском педа-
гогическом институте была открыта ас-
пирантура.

В подготовке учителей гуманитар-
ного профиля особое место занимал ис-
торико-филологический факультет. 
Уже в первый год существования педа-
гогического института историко-
филологический факультет вел подго-
товку учителей литературы, русского 

языка и истории. В 1962-1975 годах подготовка 
учителей истории велась на отделении историко-
филологического факультета. Между тем кон-
тингент студентов историко-филологического 
факультета в указанный период значительно вы-
рос. В 1967 году было открыто отделение русско-
го языка и литературы для казахских школ. В 
1989 году на факультете стали готовить учителей 
казахского языка и литературы. В 1991 году для 
дальнейшего развития этой специальности была 

Физика-математика факультетінің ұжымы.
Оқытушылар Гусаков В. П., Казченко, Мейзер ., Рыб К. А.

Коллектив физико-математического факультета.
Преподаватели Гусаков В. П., Казченко, Мейзер ., Рыб К. А.       

   

Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасы
Кафедра русского языка и литературы      

   



тіспейтін. Материалдық негізі осындай болған 
факультеттің оқытушылары да сан жағынан аз, 
сапа жағынан кемшін жатты. Бұл жағдай инсти-
тут басшылығын алаңдатты. Тиісінше, білікті 
оқытушылар даярлауға бағыт алынды. 1960 жы-
лы бір жылдық аспирантураны бітіріп, диссерта-
циясын қорғауға тапсырған аға оқытушы Д. В. 
Уткин қайтып келді, сол кезде Г. С. Варлакова да 

кандидаттық диссертация қорғады. Ғылыми ке-
ңестің шешімі бойынша ғылыми-зерттеу жұмы-
сымен айналысатын оқытушылардың орталық 
кітапханалар мен мұрағаттарға баруына, шығар-
машылық демалысына тиісті жағдайлар жасал-
ды. Білім министрлігі арқылы бірқатар оқытушы 
Алматының жетекші оқу орындарына бекітілді. 
Мәліметтерге қарағанда, 1959-1960 оқу жылы ал-
ты адамға ғылыми іссапар беріліп, он төрт оқы-
тушы бір айдан үш айға дейін шығармашылық де-
малыста болған екен. Р. К. Ақбердин, Г. Д. 
Овчинников, А. Е. Синеруков, П. Д. Верещагин 
докторлық диссертацияларын дайындауға 
кірісті. 

Аталған шаралар тарих-филология факуль-
тетінің негізінде гуманитарлық саланың мұға-
лімдерін даярлау ісін жаңа сатыға көтеруге се-
бепкер болды. Студенттер саны жыл сайын өсіп 
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организована кафедра казахской филологии (зав. 
кафедрой кандидат педагогических наук 
К.М.Атыгаева).

Одновременно велась подготовка к открытию 
отделения иностранных языков. В 1963-1965 гг. 
на базе историко-филологического факультета 
были организованы двухгодичные курсы по под-
готовке преподавателей иностранных языков, а в 

1972-1973 учебном году открыто отделе-
ние иностранных языков. Значительный 
вклад в открытие данного отделения внес-
ли ректор К.Ш.Шакенов, декан Ф.А.Сим. 

В  1 9 7 5 - 1 9 8 5  г г.  и с т о р и к о -
педагогический факультет существовал 
как самостоятельное структурное подраз-
деление, осуществляя подготовку учите-
лей истории и завучей по воспитательной 
работе. Введенная в учебные планы архе-
ологическая практика во многом опреде-
лила, начиная с 70-х годов, уровень подго-
товки педагогов-историков, специалис-
тов по археологии. Значительный вклад в 
становление данного научного направле-
ния внесли Г.Б. Зданович, С.Я. Зданович, 
В.Ф. Зайберт, М.К. Хабдулина, А.А. Пле-
шаков, В.И.  Заитов, А.М. Кисленко, О.И. 
Мартынюк. 

В середине 60-х годов изменились фор-
мы набора студентов. В поисках подго-
товленного абитуриента с 1963-1964 учеб-
ного года физико-математический фа-
культет организовал юношескую физико-
математическую школу для двух групп 
школьников города (одна группа – для уча-
щихся 9 классов, другая – для 10-11 клас-
сов). Занятия проводились два раза в неде-
лю по два часа. Школа была организована 
М.О.Манукьяном, В.А.Новосельцевым, 
В.Л.Рабиновичем. Первоначально в шко-
ле занималось 36 человек. 

Физико-математический факультет осу-
ществлял подготовку учителей физики, матема-
тики только по дневной форме обучения. Науч-
ная лаборатория, которую возглавил доктор педа-
гогических наук Д.Ш.Матрос, позволила в числе 
первых среди вузов Республики Казахстан на-
чать подготовку учителей информатики. 17 апре-
ля 1985 года газета «Казахстанская правда» писа-
ла об успехах в изучении основ информатики в 
Петропавловском пединституте: «…студенты 
четвертого курса даже из сельских школ, где они 
проходили практику, звонят и просят для своих 
ребят экскурсию на большую ЭВМ. И не просто 
постоять посмотреть, а заложить в машину игро-
вую программу, которую подготовили, увидеть 
результат».

В середине 60-х годов был открыт факультет 
физического воспитания, он осуществлял подго-
товку учителей физической культуры и воспита-



отырды. 1967-1975 жылдары қазақ мектепте-
рінде орыс тілінен сабақ беретін мұғалімдер даяр-
лайтын топтар ашылды. Әуелде қазақ тілді 
дәрісханада сабақ орыс тілінде жүргізілді. Кейін, 
оқытушылар қатары сол бөлімді бітірген М. Ғ. 
Ғабдулина, К. М. Атығаева сияқты түлектер есеб-
інен толықты. Бұл екеуі де кандидаттық диссер-
тация қорғап, осы уақытқа дейін табысты еңбек 
етіп, құрметке бөленуде. 

Осы кезде шет тілдері бөлімін ашуға дайын-

дық жасалды. Ол үшін, алдымен, мектептерде 
шет тілдері мұғалімдері болып істей алатын ма-
мандардың екі жылдық курсын ашу жөнінде ин-
ститут ректоры Қ. Шәкеновтің ұсынысы жүзеге 
асырылып, факультет деканы Ф. А. Сим мен ка-
федра меңгерушісі М. А. Ильинаның қажыр-
қайраты арқасында мектептер біраз мұғалімдер-
ге қол жеткізді. Осы кезде Мәскеу мемлекеттік 
университетінің аспирантурасын бітіріп В. Б. Фе-
денев пен В. Н. Бушланов жұмысқа келді. Шет 
тілдерінің білгір маманы В. И. Чечета оқушылар-
ға тіл үйретудің жаңа әдістемесін жасап, қала 
мектептеріне таратты. Шет тілдері кафедрасы-
ның тарихында В. К. Гейнц, Ш. К. Станович, Н. Г. 
Семенова, Е. В. Котова, Е. П. Тетюхин, Л. С. Се-
мина сияқты оқытушылардың есімі құрметпен 
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телей школ-интернатов.
Открытие отделения привлекло на работу мо-

лодых специалистов из разных городов - выпус-
кников Алма-Атинского института физической 
культуры: А.М.Демченко, А.А.Свиридова, 
В.И.Калинина, И.И.Кручину, Л.А.Кручину; мо-
л о д ы х  п е д а г о г о в  В . И . И к о н н и к о в у,  
А.П.Тютрюмова, Артемьева из Ленинграда, 
А.Н.Разуваева, А.В.Брябрина, Л.В.Герасимович 
– из Москвы, Ю.Д.Миносян – из Баку, заслужен-

ного тренера республики Х.Д.Мурзахмето-
ва. 

В 1967 году из общеинститутской кафед-
ры физического воспитания выделились 
две специальные – кафедра теории и мето-
дики физвоспитания (зав. кафедрой 
А.А.Шлегель) и кафедра спорта и спортив-
ных игр (зав. кафедрой А.П.Тютрюмов). В 
1962 году были приняты на работу молодые 
специалисты: С.Б.Каверин, В.К.Тулаев, 
Г.Н.Поротиков и др.

В разные годы факультет закончили бо-
лее 300 мастеров спорта, кандидатов в мас-
тера спорта и более 450 перворазрядников. 
В конце 50-х и начале 60-х годов честь фа-
культета и института успешно защищали 
студенты К.Е.Дарбаев, В.И.Токмакова – 
мастер спорта по конькобежному спорту, 
А.Г.Радомская – мастер спорта по легкой ат-
летике, Н.Короткевич. Чемпионами рес-
публики были Р.Тухватуллина, Т.Родоман, 
Л.Никулевич (легкая атлетика), В.Абрамов, 
В.Вик (борьба),  Г.Полонец (бокс), В.Сень-
кин, Н.Семенов (легкая атлетика), В.Нурке-
ев (борьба), З.В.Русакова – мастер спорта 
по велоспорту.

В конце 60-х годов бессменными чемпи-
онами области были баскетболисты и во-
лейболисты. Под руководством тренера 
Р.Р.Миносяна в 1969 году команда баскет-
болистов стала серебряным призером чем-
пионата Казахской ССР. В составе сборной 
команды в то время играли Б.Бойцов, 
А.Барышников, Г.Акушев, А.Бориско. 

Участниками Всесоюзной спартакиады наро-
дов СССР стали воспитанники заслуженного тре-
нера Казахской ССР Х.Д.Мурзамухамедова – сту-
денты В.Токмакова, Е.Некрасова, В.Бондаренко. 
Спортивной работой института руководил спор-
тивный клуб, который возглавляли грамотные 
организаторы, преданные своему делу люди: 
М.С.Базилевский, В.И.Калинин, В.К.Тулаев, 
В.А.Бондаренко, В.И.Жулепов, М.Г.Дудник. На 
передовые позиции в те годы вышли лыжники 
под руководством Л.А.Кручины и И.И.Кручины 
– Т.Баранова, Т.Дорофеева, В. Григорьев, М.За-
харова, Л.Головчанская, В.Вишневский.

В конце 70-х годов, в связи с изменениями, про-
исходившими в системе образования, возникает 

ДШФ алғашқы түлектері  
Первый выпуск студентов ФФК      

   



аталады. 
Орыс тілі мен әдебиеті факультетінің өркенд-

еуіне Н. С. Рыжков, Д. В. Уткин, Г. С. Варлакова, 
А. Е. Бескровный, М. Н. Горбачев, Д. Х. Слухаев-
ский, Н. К. Полякова, А. Е. Синеруков, Т. А. Рот, 
В. И. Любушин, Н. В. Вьялицина көп үлес қосты. 

Осы жылдары бастауыш мектептердің мұға-

лімдері мен мектеп-интернаттар үшін тәрбиеш-
ілер даярлау қолға алынды. 1978 жылы саз-
педагогика факультеті, кейін дене тәрбиесі фа-
культеті ашылды. 

Петропавл педагогика институтының қалып-
тасып, өркендеуіне, әрбір кезеңде белгілі бір 
дәрежеге жетуіне тікелей себепкер болған рек-
торларды рет-ретімен атап өткен дұрыс болады. 

Педагогика институтының алғашқы ректоры 
Санников болғанын айттық.. Бұдан кейін 1959-
1969 жылдары педагогика ғылымдарының кан-
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необходимость открытия новых специальнос-
тей. Еще в 60-е годы в Петропавловском педаго-
гическом институте предпринимались попытки 
подготовки учителей начальных классов, воспи-
тателей для школ-интернатов. В 1962 - 1965 го-
дах подготовку учителей и воспитателей школь-
ных учреждений осуществлял факультет педаго-

гики и начального образования. В 1978 го-
ду он был преобразован в музыкально-
педагогический факультет. На базе кафед-
ры музыкальных дисциплин организова-
ны три специальные кафедры: хорового пе-
ния, теории музыки и музыкальных 
инструментов, методики музыкального 
воспитания. Кроме того, сохранилась ка-
федра педагогики и методики начального 
обучения.

Музыкально-педагогический факультет 
был ориентирован на практическую подго-
товку учителей начальных классов и учи-
телей музыки для средних общеобразова-
тельных школ. Поиск наиболее активных 
форм знакомства студентов с будущей спе-
циальностью привел преподавателей ка-
федры к созданию класса-лаборатории, 
уроки в котором должны были вести пре-
подаватели кафедры. С сентября 1985 года 
такой класс начал работать на базе средней 
школы № 7. Значительную роль в создании 
класса-лаборатории сыграла инициатива 
ректора, декана М.Т.Дзюбы, зав. кафедрой 
И.И.Шинкаренко, преподавателей Г.М.По-
ляковой, В.И.Ермоленко, а также поддер-
жка органов образования Северо-
Казахстанской области.

Несколько позже преподаватели музы-
кального отделения Т.В. Геттинг, 
В.Г.Хлыстун, Н.А.Афонина и др. создали 
классы-лаборатории для организации учеб-
ных занятий и внеклассных мероприятий 
по системе музыкального образования 
Д.Б.Кабалевского. В 1989 году опыт был 
распространен на все другие кафедры. Фи-
лиалы кафедр были открыты по всем спе-
циальностям. Так, кафедры литературы и 
русского языка имели класс-лабораторию 
в средней школе № 2, кафедра истории от-
крыла филиал в средней школе № 11. Пре-
подавание частных методик приблизилось 

к школе. Лабораторные занятия по частным мето-
дикам раскрывали не только приемы обучения, 
они делали наглядной работу методистов. На ба-
зе школьных исследований в вузе выполнялись 
курсовые и дипломные работы.

За время своего существования Петропавлов-
ский педагогический институт значительно рас-
ширил подготовку специалистов. Если в учите-
льском институте на двух курсах в 1938-1939 
учебном году обучалось 200 человек, то в педаго-

  СПФ түлектерімен кездесу. 1980 ж. алғашқы түлектер
МПФ встреча с выпускниками. 1 выпуск-1980 г.  

   

ММУ-мен келісім жасауда · Подписание соглашения с МГУ  
   



дидаты, доцент В. А. Цату-
рян басқарды. Ол соның ал-
дында, алты жыл бойы осы 
институтта жұмыс істеп, 
өзін шебер ұстаз, терең 
б іл імд і  ғ а лым,  адам-
гершілігі мол маман ре-
тінде көрсете білген. Бас-
шылық қызметте де оқыту-
шылар мен студенттердің 
шын пейілді құрметіне 
б ө л е н д і .  О н ы ң  
шәкірттерінің бірі Г. П. Ка-
марихина кезінде былай 
деп жазған екен; «Бұл өзі зи-
ялы, ақылды адам еді десек 
жеткіліксіз болар. Ол сирек 
кездесетін азамат, талантты 
ұстаз еді». 

Оқу орны Қанаш Шәкен-
ұлы Шәкенов басқарған он 
тоғыз жылда   мүлде 
өзгеріп, барлық жағынан 
тез дамып кетті. Оның ке-
зінде салынған құрылыс-
тар, оқу және ғылыми-
зерттеу жұмыстарының ма-
териалдық негіздері осы уа-
қытқа дейін бірнеше ұрпақ-
тың игілігіне жарап келеді. 
Мәскеу мемлекеттік уни-
верситетімен келіс ім-
шартқа отырып, оқытушы-
лардың сапасын жақсарту-
ға мұрындық болған осы 
ректор еді. Соның арқасын-
да сексенінші жылдардың 
ортасына қарай, оқытушы-
лардың 34, 9 пайызы немесе 
жүзден аса ғылым доктор-
лары мен кандидаттары бол-
ды. Басқарудың ғылыми не-
гіздері стратегиялық бағыт-
тар бойынша қалыптасты. 
Ғылыми ізденістер жаңа са-
паға көтерілді. Экономика 
ғылымдарының кандидаты, 
доцент Шәкенов өзінің 
кісілік қасиеттерімен, іск-
ерлігімен, кеңінен ойлап, 
келісіп шешетін парасатты-
лығымен облыс бойынша 
үлкен беделге ие болды. 
Әріптестері оны үлкен 
жүректі адал азамат ретінде 
осы күнге дейін ізетпен ес-
ке алады. 

Бұдан кейін әуелі инсти-
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гическом в 1957-1958 учебном году с учетом 
дневной и заочной форм обучения – около 1000 
человек, а в середине 80-х годов на дневном и за-
очном отделениях обучалось уже 3970  студен-
тов. 

В 80-е годы институт уже имел шесть факуль-
тетов и подготовительное отделение, осуще-
ствляя подготовку специалистов по десяти спе-
циальностям. 

Рост контингента студентов сопровождался 
ростом числа учебных корпусов, студенческих 
общежитий. Шло постепенное формирование 
студенческого городка. Педагогический инсти-
тут с 1958 года размещался в двух учебных кор-
пусах. В 1961 году во дворе вуза был построен 
спортивный зал. В 1977 году был сдан новый 
учебный корпус на 1200 мест по улице Абая. В 
1987 году построен корпус № 1 с двумя поточны-
ми аудиториями.  

Строительство учебных корпусов сопровож-
далось значительным улучшением социальных 
условий жизни преподавателей и студентов. К се-
редине 80-х годов преподаватели вуза обеспечи-
вались жильем за счет распределения городского 
фонда, строительства двух жилых домов для пре-
подавателей пединститута, а также выделения 
комнат молодым специалистам в студенческих 
общежитиях. В 1955 году институт располагал 
одним неблагоустроенным помещением для об-
щежития на 100 мест, в 1964 году было сдано пер-
вое типовое общежитие на 400 мест, далее вто-
рое – на 632 места, третье и четвертое – на 360 
мест каждое. В середине 80-х годов все студен-
ты, нуждающиеся в общежитии, были обеспече-
ны вполне комфортными жилищными условия-
ми. Строительство учебных корпусов и студен-
ческих общежитий на территории, достаточно 
близкой от них, создавало перспективы для об-
устройства студгородка со своими службами.

Видное место в жизни студенческого коллек-
тива занимала художественная самодеятель-
ность. Это и понятно: где молодость, там песня и 
пляска, гитара и баян, легкий водевиль и серьез-
ная драма, заставляющая работать не только раз-
ум, но и сердце… Всеобщее признание не только 
зрителей, но и театральной общественности рес-
публики получил театр «Пилигрим», удостоен-
ный почетного звания народного. Он был создан 
на базе драматического кружка студентов фило-
логического факультета, который в 1970 г. на сво-
ей маленькой сцене успешно осуществил две по-
становки по пьесам Ф.Достоевкого и Н.Некрасо-
ва («Дядюшкин сон» и «Осенняя скука»). Пер-
вым руководителем студенческого театра была 
З.И.Басаргина (Донец), ныне режиссер студии 
Петропавловского телевидения.

В 1976 году театру «Пилигрим» было присвое-
но звание народного, а в 1983 году он торжес-

А. А. Карстен

С.Р. Утинов 

М. Ф. Косых 

М. И. Бенюх 

Н. Н. Семёнов 



тутты, одан соң Солтүстік 
Қазақстан университетін, 
жалпы он жылға тарта ғы-
лым докторы, профессор 
А. М. Малыгин басқарды. 
Ол Петропавл педагогика 
институтында кафедра 
меңгерушілігінен ректор-
ға дейін отыз жылдан аса 
қызмет етті. Педагог ма-
мандарын даярлаудағы ең-
бегі және Петропавл қала-
сының қоғамдық өміріне 
қосқан үлесі үшін оған 
«Петропавл қаласының 
құрметті азаматы» атағы 
берілді. 
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твенно отметил свое десятилетие. На встречу 
приехали все, кто хоть как-нибудь прикоснулся к 
миру театрального искусства, каким для них был 
«Пилигрим». За годы своей плодотворной рабо-
ты студенческий театр «Пилигрим» осуществил 
в общей сложности 240 постановок, о каждой та-
кой премьере театра в областной газете печата-
лись искренние, добрые заметки. И в наши дни 
театр ежегодно принимает участие в областном 
смотре самодеятельности драматических кол-
лективов, через каждые два года подтверждая зва-
ние народного. «Пилигрим» награжден несколь-
кими почетными грамотами (обкома и горкома 
комсомола), дипломами, получил благода-
рственные письма от организаций и учрежде-
ний, где выступали студенты.

Экспериментальный студенческий театр «Кри-
вое зеркало», образованный первоначально как 
студия в студенческом театре «Пилигрим», в 
1989 году выделился в самостоятельное творчес-
кое объединение. У истоков образования теат-
ральной студии «Кривое зеркало» были В.Прос-
куряков, Н.Дмитриева, И.Казарина. В театраль-
ном сезоне 1994-1995 годов зрители высоко оце-
нили постановку режиссера В.Проскурякова 
«Вий» (спектакль-мистерия по мотивам произ-
ведения Н.В. Гоголя), в 1995-1996 годах – поста-
новку режиссера В.Проскурякова «Мастер и 
Маргарита» (по М. Булгакову). Признание зрите-
лей получило мастерство актеров студии – 
И.Петрова, А.Судакова, Т.Филимоновой, 
А.Гусева, В.Голикова, В.Малыхина и др.

Т. А. Ротт

В. К.  Тулаев

Р. Ж. Шукенова  



Қазақстанның солтүстігінде техникалық жоға-
ры оқу орнын құру қажеттігі соғыстан кейін-ақ 
байқала бастаған. Соғыс кезінде Петропавлға 
көшіп келген зауыттарды осында тұрақты қал-
дыру жөніндегі үкімет шешімі қаланың өн-
еркәсіптік бейнесін қалыптастырды. Өнеркәсіп 
кәсіпорындарының шапшаң дамуында байла-
нысты инженер-техникалық мамандарға сұра-
ныс артты. Ол кезде Петропавлда машинажасау 
және радиотехника кәсіпорындары қанат жая бас-
таған еді. Қала мен облыста Петропавл механика 
техникумынан басқа техникалық арнайы оқу 
орны болмаған. Сондықтан жергілікті жастарды 
жаңа мамандықтарға бейімдеп, жоғары білімді 
инженерлер даярлау қажеттігі туды. 

Сонау 1944-1950 жылдардың өзінде-ақ, 
Мәскеудің сырттай оқытатын металл өнеркәсібі 
институтына студенттер қабылданды. Бұл оқу 
орны 1950 жылдан бастап Бүкіл Одақтық сырт-
тай оқытатын машинажасау институты деп атал-
ды. Петропавлдағы атқару тетіктері зауытының 
негізінде осы Мәскеу институтының оқу-тірек 
пункті ашылып, жалпытехникалық пәндер бо-
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Вопрос о необходимости создания техничес-
кого вуза в Северо-Казахстанской области доста-
точно остро был поставлен после Великой Оте-
чественной войны. Решение союзных минис-
терств о сохранении и дальнейшем развитии про-
изводства на эвакуированных заводах в городе 
Петропавловске существенно расширило и уве-
личило промышленный потенциал Северо-
Казахстанской области. В городе появились но-
вые промышленные предприятия, возросла по-
требность в инженерных кадрах, руководителях 
среднего и высшего звена. Подготовку инженер-
ных кадров осуществлял Петропавловский меха-
нический техникум, но его возможности были 
ограниченны. Для развивающейся промышлен-
ности города требовались инженерные кадры с 
высшим образованием, более широкого профиля 
подготовки.

В 1949 – 1950 учебном году при заводе испол-
нительных механизмов (ЗИМ) был открыт опор-
ный пункт Всесоюзного заочного машинострои-
тельного института. Первым руководителем от 
завода был назначен Измаил Усманович Бикбаев.

ЖОҒАРЫ ТЕХНИКАЛЫҚ  КОЛЛЕДЖ
Высший технический колледж  

ЖОҒАРЫ ТЕХНИКАЛЫҚ  КОЛЛЕДЖ
Высший технический колледж  



йынша дәріс беріле бастады. Зауыт тарапынан 
бұл оқу-тірек пунктінің жетекшісі болып Изма-
йыл Усманұлы Бикбаев тағайындалды. Студент-
терге Петропавл мұғалімдер институтының оқы-
тушылары мен тәжірибелі инженерлер сабақ 
берді. Болашақ инженерлерге білім беруде мұға-
лімдер институтының механикалық және ауыл 
шаруашылығы техникумдарының оқу ғимарат-
тары, зауыттардың техникалық зертханалары 
пайдаланылды. 

Елуінші жылдардың ортасынан былай, әсіре-
се, тың игеруге байланысты Петропавл қаласын-
да машинажасау, құрылыс, радиотехника, элек-
троқшаулағыш материалдар өндірісі дами баста-
уына қарай, инженер-техник мамандарына қа-

жеттілік көбейді. Жоғарыда аталған завод жа-
нындағы оқу пункті кеңейіп, оның оқу-
әдістемелік негіздері жаңарды. Дәріс беруге, ем-
тихан алуға Мәскеуден оқытушылар көбірек ке-
летін болды. Алайда, мамандар даярлаудың бұл 
жолы да өскелең талапты қанағаттандыра  ал-
майтын. Сондықтан 1960 жылдан бастап, 
Бүкілодақтық сырттай оқытатын машинажасау 
институтының Петропавлдағы пункті Орал поли-
техника институтына (қазіргі Екатеринбург) 
берілді. Оның өндірістік негізі ретінде В. В. Куй-
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С мая 1951 года дирекция института (ВЗМИ) 
разрешает проведение всех видов учебных заня-
тий по общенаучным дисциплинам в Петропав-
ловске. Для обеспечения высокого уровня обра-
зования дирекция учебного пункта приглашала 
специалистов, работающих в Петропавловском 
учительском институте: кандидатов физико-
м а т е м а т и ч е с к и х  н ау к  С . Н . Ч ул ко в а ,  
А.А.Шаталова, Т.Д.Гольдштейн, кандидата хими-
ческих наук А.К. Черепахина, кандидата истори-
ческих наук Р.К. Акбердина, а также опытных ин-
женеров Л.М.Букалова,  А.Г.Воронова,  
А.М.Котляр.

Опорный пункт не имел собственной учебной 
базы, часть занятий проводилась в учебных 
корпусах Петропавловского учительского ин-
ститута, механического техникума, сельско-
хозяйственного техникума, использовались 
технические лаборатории заводов.

К середине 50-ых годов в связи с освоением 
целины и развитием промышленного произ-
водства Целинного края потребность в инже-
нерных кадрах резко увеличивается. После 
многочисленных обращений местных орга-
нов управления приказом министра высшего 
и среднего специального образования РСФСР 
от 25 июня 1960 г. Петропавловский учебно-
консультационный пункт Всесоюзного за-
очного машиностроительного института пере-
дается в ведение Уральского ордена Трудово-
го Красного Знамени политехнического ин-
ститута (г. Свердловск). Обучение осуще-
ствлялось только по заочной форме, контин-
гент обучающихся составлял 180 человек, в 
штатном расписании было три преподавате-
ля: В.И. Азерников, А.М. Санников, С.Н. Ва-
сильев; заведующим УКП от завода им. В. 
Куйбышева был Б.В. Востриков. УКП при за-
воде Куйбышева располагал учебным клас-
сом в 70 кв. м, для учебных занятий также ис-
пользовали здание клуба. 

В 1962 г. руководитель УКП М.Т. Михайлов 
принимает экстренные меры по выделению 
учебного корпуса. После многочисленных со-
гласований и обращений в Целинный совнар-
хоз руководству области удалось получить 
здание строящейся вечерней школы по ул. Ма-
яковского, 103 на 520 мест. В 1962–1975 годах 

базовым предприятием был завод МЛД, который 
осуществлял материальную помощь УКП на до-
левом участии с другими предприятиями города. 

Полученное учебное помещение укрепило ма-
териальную базу УКП, создало возможность для 
улучшения качества подготовки. На базе УКП 
проводились все виды занятий, только лабора-
торный практикум студенты 4–6 курсов прохо-
дили в Уральском политехническом институте г. 
Свердловска. С 1963 года расширилась подго-



бышев атындағы машинажасау зауыты таңдал-
ды. Ал 1962-1965 жылдары шағын литражды дви-
гательдер зауыты оқу орнының тірегі болды, қа-
ладағы басқа кәсіпорындар үлес қосып, матери-
алдық көмек көрсетті. Сырттай оқуға 180 адам қа-
былданды, штат кестесінде В. И. Озерников, А. 
М. Санников, С. Н. Васильев деген үш оқытушы 
және В. Куйбышев зауытынан бөлінген оқу-
консультациялық қосынның меңгерушісі Б. В. 
Востриков бар еді. Сабақтар зауыт клубында 
өткізілетін. 

1962 жылы оқу орнына Маяковский көш-
есінде салынып жатқан 520 орындық кешкі мек-
тептің ғимараты берілді. Осыдан он үш жыл бо-
йы оқу-консультациялық қосынның (ОКҚ) тірек 
негізі шағын литражды двигательдер зауыты бол-

ды. Жаңа орында бола-
шақ инженерлерді талап-
қа сай оқытуға мүмкіндік 
туды. Тек төртінші және 
алтыншы курс студент-
тері зертханалық практи-
кум жұмыстарын Свер-
длов қаласында орна-
лысқан Орал политехни-
ка институтында орын-
дайтын. Қазақстанның 
солтүстік аймағының ма-
мандарға деген сұраны-
сына байланысты ОКҚ 
ке ң е й і п ,  и н ж е н е р -

механик, экономист-
и н ж е н е р ,  р а д и с т -
инженер, құрылысшы-
инженер мамандықта-
рын даярлауға бет алды. 
1965 жылдан бастап, Пет-
р о п а в л  о қ у -
к о н с у л ь т а ц и я л ы қ  
пунктінде «Машинажа-
сау, металл кесетін ста-
ноктар мен аспаптар» ма-

37

товка инженерных кадров по специальностям: 
«Инженер-механик», «Инженер-экономист», 
«Инженер-радист», «Инженер-строитель». 

С 1965 года в Петропавловском учебно-
консультационном пункте была разрешена защи-
та дипломных проектов по специальности «Тех-
нология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты». Увеличивается прием 
студентов на все специальности; на 8 октября 
1974 года контингент студентов составил 815 че-
ловек. Кадровое обеспечение было довольно вы-
соким. В штатном расписании УКП было 17 пре-
подавателей, из которых 3 имели учёные степени 
и звания, кроме этого, к учебному процессу при-
влекались 45 специалистов высшей квалифика-
ции из Уральского политехнического института. 

Все это способствовало высокому уровню под-
готовки специалистов. В 1970 году доля пре-
подавателей, имеющих степени и звания, со-
ставляла 42% от общего числа преподавате-
лей, в 1974 году – 56%.

Рост материального и кадрового потенциа-
ла УКП создавал возможность организации 
учебного процесса по дневной, вечерней и за-
очной формам обучения.

При непосредственном участии руково-
дства Северо-Казахстанской области руково-
дству УКП удалось решить вопрос о финанси-
ровании строительства нового учебного кор-
пуса. В 1970 – 1975 годах осуществлялось 
строительство нового учебного корпуса на 
1200 мест, общей площадью 6308 кв.м (пло-
щадь им. М. Жумабаева).

Растущая потребность в инженерных кадрах 
Северного региона, вызванная формирующейся 
базой промышленных предприятий и строитель-
ной индустрии г. Петропавловска, способствова-
ла развитию технического образования. 21 нояб-
ря 1974 года приказом Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР 
учебно-консультационный пункт г. Петропав-
ловска был реорганизован в общетехнический 
факультет Уральского политехнического инсти-
тута. Первым деканом на ученом совете Ура-
льского политехнического института был избран 
кандидат исторических наук М.Т. Михайлов.

Учитывая то, что в системе Уральского поли-
технического института находилось несколько 
иногородних учебно-консультационных пун-
ктов, общетехнических факультетов, ректорат 
института постоянно обращал особое внимание 
на подготовку технических кадров для Казахста-
на через общетехнический факультет.

В октябре 1975 года новый учебный корпус 
был принят в эксплуатацию. В укрепление мате-
риальной базы значительный вклад внёс Петро-
павловский завод тяжёлого машиностроения 
(ПЗТМ), который был одним из ведущих пред-
приятий не только в Казахстане, но и в Совет-

ОКҚ-ның меңгерушісі Михайлов М. Т
Заведующий УКП Михайлов М. Т.  

ҚарПТИ директоры
.Директор Кар ПТИ

К. О. Оразов   

ЖТК ректоры Мұтанов Ғ.М.
Ректор ВТК Мутанов Г. М.   



мандығы бойынша дипломдық жобалар қорғауға 
рұқсат берілуіне байланысты оқу орнының маңы-
зы арта түсті. 

1974 жылы Орал политехника институтының 
жалпы техникалық факультеті ашылды және 
оның өндірістік негізі Петропавл машинажасау 
зауыты болып белгіленді. Орал политехника ин-
ститутының ғылыми кеңесінде факультеттің ал-
ғашқы деканы болып тарих ғылымдарының кан-
дидаты М. Т. Михайлов сайланды. Оқытушы ма-
мандардың саны артып, сапасы жақсарды, сту-
денттер саны 800-ден асты. Петропавлдағы 
кәсіпорындардың басшылары инженер-техник 

мамандардың сапасы жақсы болуына ынта 
көрсетіп, қаражат пен құрал-жабдықтар жағы-
нан көбірек көмектесе бастады. Келесі жылы қа-
зан айында қазіргі Мағжан Жұмабаев атындағы 
алаңдағы оқу ғимараты пайдалануға берілді. Ма-
териалдық негіздің нығаюына байланысты 
күндізгі бөлімі ашылып, оған елу адам қабыл-
данды, кешкі бөлімде төрт жүзге тарта студент 
оқыды, дайындық бөлімі ашылды. Оқу үдерісін 
одан әрі жетілдіру шаралары жүзеге асырылды. 
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ском Союзе. Руководство ПЗТМ выделило 100 
штатных единиц учебно-вспомогательного и об-
служивающего персонала, предложило устано-
вить учебное оборудование. Новые условия по-
зволили открыть дневное, вечернее (до 400 чело-
век) и подготовительное отделения.

Все это создало возможности для дальнейше-
го совершенствования учебного процесса. В 
1976 году были оборудованы три просмотровые 
телевизионные аудитории с общим количеством 
более 350 посадочных мест, в которых можно бы-
ло использовать в учебном процессе видеозапи-
си. К середине 70-х годов значительно увеличи-

вается число обучающихся. В результате упор-
ной и целенаправленной работы на 1 июля 
1978 г., при помощи вузов России, по заочной 
форме обучения для Северо-Казахстанской и 
Кокчетавской областей было подготовлено бо-
лее 1000 инженеров высшей технической ква-
лификации.

В 1978 году на шести курсах уже обучается 
1200 студентов. Материальная база вуза оце-
нивается в сумму более 1 млн. рублей. В шта-
те работает 25 преподавателей, в том числе 7 
кандидатов наук. Значительный вклад в раз-
витие технического образования и в нелегком 
деле воспитания и подготовки квалифициро-
ванных инженеров необходимо отметить 
роль людей, которые своим трудом и талан-
том способствовали росту авторитета фа-
культета.  Это преподаватели: Н.И.Швецов, 
М.С.Косилов, В.Т.Мальцев, Е.Т.Кузякина, 
Л.Ф.Дик, А.А.Вернер, М.А.Богомолов, 

В.А.Окружко, В.А.Новосельцев, Р.И.Сим и 
др. прошедшие путь аспирантуры, защитив-
шие диссертации и вложившие свои профес-
сиональные знания в работу.

В связи с усиливающимся развитием маши-
ностроительной отрасли в г. Петропавловске 
все острее и острее вставал вопрос о подго-
товке инженерных кадров для северного реги-
она республики непосредственно вузами Ка-
захстана в 1978 году по ходатайству Совета 
Министров Казахской ССР Петропавловский 
общетехнический факультет Уральского поли-
технического института был передан в веде-
ние Казахской ССР. Приказом Министерства 
высшего и среднего специального образова-
ния Казахской ССР от 19 июня 1978 года с 1 

июля 1978 года в Петропавловске открылся обще-
технический факультет Карагандинского ордена 
Трудового Красного Знамени политехнического 
института с вечерней и заочной формами обуче-
ния

. В июне 1981 г. на ученом совете Петропав-
ловского общетехнического факультета КарПТИ 
деканом был избран молодой ученый Оразов Ка-
ирбек Оразович, кандидатуру которого поддер-
жали областные и городские органы, Министе-

Профессор Тубольцева С.С.
«Машина бөлшектері» пәнінен сабақ беруде

Профессор Тубольцева С.С. Ведет занятие
по дисциплине «Детали машины»

ЖТК зертханасында · В лаборатории ВТК



1976 жылы жалпы мүмкіндігі 350 орынға арнал-
ған үш телевизия дәрісханасы ұйымдастырыл-
ды. Пушкин көшесі бойында оқу ғимаратын салу-
дың жоспар құжаттары жасала бастады. 

1978 жылы 1 шілдеде Қазақстан Үкіметінің қа-
улысымен Орал политехника институтының жал-
пытехникалық факультеті Қазақ КСР-на беріліп, 
Қарағанды политехника институтының жалпы-
техникалық факультеті ұйымдастырылды. Оның 
кешкі және сырттай оқытатын бөлімшелері 
ашылды. Еліміздегі аса ірі техникалық оқу орны 
болып табылатын, 24 мамандық бойынша инже-
нерлер даярлайтын оқу орнының қарауына өтке-
ннен кейін, оның ректоры Ә. С. Сағыновтың тіке-

лей ынтасымен факультет мамандар даярлаудың 
жаңа сатысына көтерілді. Алғашқы деканы тех-
ника ғылымдарының кандидаты Л. В. Нечесов 
болса, 1981 жылдан бастап оны жас ғалым К. О. 
Оразов басқарды. Солтүстік Қазақстанның тума-
сы,  Бауман атындағы Мәскеудің Жоғарғы техни-
калық оқу орнын бітірген жас маман бұған дейін 
Қарағанды политехника институтында оқыту-
шы, аға оқытушы, доцент қызметтерін атқарған 
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рство высшего образования КазССР, ректорат Ка-
рагандинского политехнического институт-
а.К.О.Оразов родился в ауле Дайындык Северо-
Казахстанской области, закончил МВТУ им. Бау-
мана (1969г.), с 1969 года работал в Карагандин-
ском политехническом институте преподавате-
лем, ст. преподавателем, доцентом, в 1982 году 
стал директором Петропавловского филиала Ка-
рагандинского политехнического института. 
Здесь он накопил опыт управления, решения 
сложных вопросов руководства, научился отста-
ивать собственную точку зрения, впоследствии 
все эти навыки пригодились ему на госуда-
рственной службе. В 1993 году по президентско-

му списку он был избран сенатором, с 1996 го-
да работал в аппарате Правительства РК. На-
ходясь на госслужбе, защитил докторскую 
диссертацию, получил звание профессора. 

Переход в структурное подразделение Ка-
рагандинского политехнического института 
открыл новые перспективы развития техни-
ческого образования в Северном регионе Ка-
захстана. Карагандинский политехнический 
институт, возглавляемый профессором, док-
тором технических наук, академиком АН Каз. 
ССР, Героем Социалистического Труда 
Абылкасом Сагиновичем Сагиновым, был ве-
дущим техническим вузом республики, осу-
ществлял подготовку инженеров по 24 специ-
ально стям,  имел хорошую научно-
методическую базу, вел активные научные ис-
следования. 

С вхождением в состав Карагандинского 
политехнического института (КарПТИ) в 
1978г. открывается новая страница в разви-
тии высшего технического образования в на-
шем регионе: начата подготовка инженеров 
вузом Казахской ССР. Много усилий в разви-
тие инженерного образования в Северном Ка-
захстане вложили доктор технических наук, 
профессор Данияров А.Н., доктор экономи-
ческих наук Ходжаев Р.Ш., доктор техничес-
ких наук Лазуткин А.Г., доктор технических 
наук Малыбаев С.Т. Деканом общетехничес-
кого факультета становится кандидат техни-
ческих наук Нечесов Л.В. В июне 1981 г. был 
произведен первый выпуск 94 студентов, по-
лучивших дипломы КарПТИ, ректор инсти-
тута А.С. Сагинов в торжественной обста-
новке вручил дипломы выпускникам. Пер-
вым обладателем диплома стал рабочий заво-

да малолитражных двигателей - кавалер ордена 
Трудовой Славы Мироненко В.М.

При непосредственном участии и большой за-
интересованности ректора А.С. Сагинова Петро-
павловский общетехнический факультет стал 
формироваться не только как высшее учебное за-
ведение, но и как центр научно-технического 
творчества. Научные и прикладные исследова-



еді. 1982 жылғы тамызда техника ғылымдары-
ның кандидаты Қ. О. Оразов филиал директоры 
болып тағайындалды, жаңа жағдайда алда 
тұрған күрделі мәселелерді батыл шешіп, 
іскерлік танытты. Соның арқасында ол 1993 жы-
лы сенатор болып сайланды, үкімет аппаратында 
қызмет етті. Мемлекеттік қызметте жүріп док-
торлық диссертация қорғады, профессор атағын 
алды. Елуден аса жарияланған еңбегі, «Гидрав-
лика және гидроберілістер» деген оқулығы бар 
еді. 

Филиал болғаннан кейін екі факультет ашыл-
ды,  кафедралар саны жетіге жетті. Экономика бо-
йынша мамандар даярлана бастады. 

1983 жылғы қыркүйекте күндізгі бөлім ашыл-
ды. Жалпытехникалық  факультеттің автомо-
биль көлігі, радиотехника, құрылыс, машинажа-
сау технологиясы экономика кафедралары бол-
ды. Қарағанды политехника институты оқу 
орнын білікті оқытушылармен нығайту мақса-
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ния стали осуществляться на хоздоговорной 
основе, технические кафедры имели по 1-2 дого-
вора. Успешно работали в данном направлении 
преподаватели М.С. Косилов, Ю.Е. Маугаузер, 
В.Г. Мальцев, Н.М. Канаев, А. Грицишин, 
В.В.Синицин, В.Б.Овсянников, М.М.Солянина, 
Р.Л.Ярочкина и др. 

Время показало, что общетехнический фа-
культет перерос свои возможности, и на повес-
тку дня встал вопрос об открытии филиала вуза. 
С этой целью на факультете была проведена орга-
низационная перестройка. Укрепляется кадро-
вый потенциал кафедр, их учебно-материальная 
база. Уже на июнь 1982 г. на факультете работало 

50 преподавателей. Половина из них - канди-
даты наук. Тем не менее, в городе с хорошо 
развитым промышленным производствен-
ным потенциалом продолжает ощущаться не-
достаток местных высококвалифицирован-
ных кадров с инженерным образованием. В 
связи с этим по согласованию с Минвузом 
СССР и в соответствии с приказом Министе-
рства высшего и среднего специального обра-
зования Казахской ССР от 6 августа 1982 г. об-
щетехнический факультет Карагандинского 
политехнического института в г.Петропав-
ловске был преобразован в филиал выше на-
званного института. С 1 сентября 1982 г. Пер-
вым директором филиала назначается канди-
дат технических наук, доцент К.О. Оразов.

Преобразование общетехнического фа-
культета в филиал Карагандинского поли-
технического института повлекло за собой 
структурные изменения. В Петропавлов-
ском филиале были образованы два факуль-
тета: машиностроительный и общетехни-
ческий, подготовку специалистов осуще-
ствляли семь кафедр: технологии машинос-
троения, радиотехники, строительства, эко-
номики, высшей математики, физики и обще-
инженерных дисциплин, общественных на-
ук. Подготовка специалистов осуществля-
лась по дневной, вечерней и заочной формам 
обучения. С 1 сентября 1983 года на основе 
очной формы студенты обучались по двум 
специальностям: «Технология машиностро-
ения» и «Технология сварочного произво-
дства». 

Срочные кардинальные меры по укрепле-
нию и дальнейшему развитию высшего тех-
нического образования в нашем регионе тре-
бовали дальнейшего развития инженерного 
образования. Для укрепления кадров препо-

давателей руководство Карагандинского поли-
технического института направляет в Петропав-
ловск высококвалифицированных специалис-
тов, среди них доценты С.В.Старухин, Т.Х.Хай-
руллин, С.С.Тубольцева, М.З.Гордиевич и др. 

Существенно повышается уровень практичес-

Петропавл жалпытехникалық
факультетінің алғашқы түлектері

Первые выпускники Петропавловского
общетехнического факультета 



тында Петропавлға техника ғылымдарының кан-
дидаттары С. В. Старухин, Т. Х. Хайруллин, С. С. 
Тубольцев, М. З. Гордиевич басқарған мамандар-
дың үлкен бір тобын жіберді. Инженер кадрла-
рын сапалы даярлауға жаңа талаптар қойылды. 
Бітірушілердің дипломдық жобаларына па-
тенттік ізденістер қосылды, олардың бірқатары 
өндіріске ұсынылды. Шаруашылық шарттар бо-
йынша 1987 жылы орындалған тақырыптар 
көлемі 300 мың рубль болса, 1993 жылы бұл 

көрсеткіш 900 мыңға жетті. Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына профессорлар Қ. О. Оразов, В. В. 
Завадский, доценттер М. М. Михайлов, В. Г. 
Мальцев, В. В. Лапшин, М. С. Косилов же-
текшілік етті. 

1994 жылы Елімізде жоғарғы білім беруді жақ-
сарту, аймақтарда мамандар даярлаудың универ-
ситеттік жүйесін қалыптастыруға байланысты 
Петропавл педагогика институты Солтүстік Қа-
зақстан университеті болып қайта құрылғанда, 
Қарағанды политехника институтының петро-
павл филиалы Жоғары техникалық колледж деп 
аталып, университет құрамына берілді. Колледж 
заңдық және қаржылық жағынан дербестігін сақ-
тап қалды, 1995 жылы оған техника ғылымдары-
ның докторы, профессор Ғалым Мүтәнұлы 
Мүтәнов ректор болып тағайындалды. Осы кез-
де құрылымдық өзгерістер жасалды, көлік-
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кой подготовки инженерных кадров. Связь с про-
изводством обеспечивает высокий уровень дип-
ломных проектов, которые включают в себя эле-
менты патентных поисков и выполняются с при-
менением ЭВМ. Значительная часть дипломных 
проектов рекомендуется к внедрению на произ-
водстве. В эти годы был решен вопрос о строит-
ельстве лабораторного корпуса по ул.Пушкина 
(ныне корпус № 4).

Провозглашение суверенитета Республики Ка-
захстан поставило новые задачи в развитии 
образования. В начале 90-х годов осуще-
ствлялся поиск модели управления регио-
нальным образованием.  2 июня 1994 года бы-
ло принято постановление Кабинета минис-
тров Республики Казахстан № 584 о создании 
университетов в ряде городов Казахстана, в 
том числе и в Петропавловске, в котором ука-
зывалось: «В целях дальнейшего соверше-
нствования высшего образования, развития 
региональной университетской системы под-
готовки специалистов… преобразовать Пет-
ропавловский педагогический институт в Се-
веро-Казахстанский университет, включив в 
состав университета Петропавловский фили-
ал Карагандинского политехнического ин-
ститута, переименовав его в высший техни-
ческий колледж Северо-Казахстанского уни-
верситета». Помимо этого, в состав соподчи-
ненности Северо-Казахстанского универси-
тета включались Петропавловский педагоги-
ческий колледж, Петропавловский индус-
триально-педагогический техникум, Северо-
Казахстанский механический техникум, об-
ластной институт усовершенствования учи-
телей.

Постановлением Кабинета министров Рес-
публики Казахстан и приказом Министе-
рства образования в 1994 году на базе Петро-
павловского филиала КарПТИ при Северо-
Казахстанском университете был открыт вы-

сший технический колледж с сохранением его 
юридической и финансовой самостоятельности. 
Ректором ВТК в начале 1995 года был назначен 
доктор технических наук, академик Междуна-
родной академии информации Г.М. Мутанов.

Под его руководством высший технический 
колледж становится вузом с развитой инфрас-
труктурой. В данный период при ВТК создаются 
и творчески работают агентство по энергосбере-
жению и сертификации, научно-технический 
центр и специализированный совет по технике 
безопасности. Открываются компьютерный 
центр, типография, с 1996 года издается газета 
“Парасат”, создается вузовская телевизионная 
программа “Парасат”. Численность профессор-
ско-преподавательского состава высшего техни-
ческого колледжа составляла 200 человек, 40% 
из которых имели ученую степень. 

Көрнекі аспаптар стенді · Стенд наглядных приборов

ЖТК оқытушылары мен түлектері
Выпускники и преподаватели ВТК



құрылыс (деканы Т. Х. Хайруллин) , экономика 

(деканы  С. И. Ибраев) және машинажасау (дека-
ны А. А. Липчанский) факультеттері ұйымдас-
тырылды, студенттер саны 1800-ге жетті. Оқу үд-
ерісіне жаңа технологиялар енгізілді, сынақтың 
тест түрлері қолданыла бастады, мектеп оқушы-
ларына арнап ақпараттандыру жөнінен жек-
сенбілік инженерлік сынып ашылды. 1996 жыл-
ғы 23 мамырдағы Үкімет қаулысына сәйкес, Жо-
ғарғы техникалық колледж Солтүстік Қазақстан 
университетінің құрамына енгізілді. 
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В 1995 – 1996 годах были проведены структур-
ные изменения: открыты транспортно-
строительный (декан – канд.тех.н., доцент, про-
фессор СКГУ Т.Х.Хайруллин), экономический 
(декан – канд.ист.н., доцент С.И. Ибраев), маши-
ностроительный (декан – доцент А.А. Липчан-
ский) факультеты. Увеличился контингент сту-
дентов. По данным на 01.01.1996 г. в ВТК обуча-
лось 1800 студентов. Материальная база состав-
ляла 51 млн. тенге. 

Коллективом технического колледжа уделя-
лось много внимания внедрению современных 
технологий в учебный процесс: стали приме-
няться тестовые формы контроля, открылся вос-
кресный инженерный класс по информатике для 
учеников школ. Значительный вклад в становле-
ние высшего технического колледжа внесли 
С.А.Атаманов, К.Б.Букенбаев, С.С.Тубольцева, 
М.З.Гордиевич, Г.И.Саламасов.  

23 мая 1996 года на основании постановления 
Правительства Республики Казахстан высший 
технический колледж, сохранив факультеты, во-
шел в состав Северо-Казахстанского универси-
тета. 

Традиции педагогического института гармо-
нично дополнились строгим рационализмом по-
литехнического, время доказало мудрость и сво-
евременность состоявшегося слияния. 

Аға оқытушы Мельниченко И. И. екіжақты өлшеу
аспаптарын үйретуде · Изучение двухконтактного

измерительного прибора ст. преподаватель Мельниченко И. И.
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С.М. Линьков
1939-1941г.

П.Д. Присич
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П.Д. Присич
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А.А. Кербер
1941г.

А.А. Кербер
1941г.
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1941-1944г.

Л.В. Побелянская
1941-1944г.

П.М. Барановский
1937-1939 г

П.М. Барановский
1937-1939 г

А.В. Беломытцев
1945г.

А.В. Беломытцев
1945г.

С.П. Терентьев
1945-1951г.

С.П. Терентьев
1945-1951г.



Г.Д. Овчинников
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Г.Д. Овчинников
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А.М. Мамырбаев
1954-1955г.

А.М. Мамырбаев
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А.М. Санников
1955-1959г.

А.М. Санников
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Г.М. Мутанов
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Г.М. Мутанов
1995-2002г.

В.А. Цатурян
1959-1969г.

В.А. Цатурян
1959-1969г.

К.Ш.Шакенов
1969-1987г.

К.Ш.Шакенов
1969-1987г.

А.М.Малыгин
1988-1995г.

А.М.Малыгин
1988-1995г.
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МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.КОЗЫБАЕВА

МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.КОЗЫБАЕВА

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті – еліміздің теріскей ай-
мағында жоғары білімді мамандарды оқытып 
шығаратын және екінші жоғары білім алуға 
мүмкіндік беретін білімнің, ғылым мен мәдени-
еттің ірі орталығы 

Қазіргі таңда университет республика мен ай-
мақтың дамуына қажетті деген тоғыз бағытта ма-
мандарды даярлай бастады. Олар: білім, жараты-
лыстану, гуманитарлық, ауыл шаруашылығы ғы-
лымы, өнер, құқық, әлеуметтік ғылым мен биз-
нес, техникалық ғылым және технология, қыз-
мет көрсету.

Бұл күнде университеттің құрамында тіл және 
әдебиет институты, 8 факультет бар. Оларға қа-
райтын 33 кафедраның, оның ішінде әскери ка-
федра мен көпсалалы колледж, қайта даярлау 
және біліктілікті арттыру институты, халықара-
лық даярлаудың оқу-әдістемелік бөлімі, акаде-
миялық ұтқырлық орталығы және басқа да 
бөлімшелердің қызметкерлері мен оқытушы-
профессорлары оқу ордасының игілігі үшін 
жұмыс істеуде. Жан-жақты дамыған он оқу кор-
пусы, жаңартылған төрт жатақхана, обсервато-
рия, алып жүзу бассейні, мұражай кешені, «Ми-
рас» оқу-өндірістік кешені, агробиостанция, за-
манауи интернет-кафе және дәрігерлік пункт оқу 
орнының бір орында тұрмай дамып келе жатқа-
нын дәлелдей түседі. 

Қазіргі университет –  көпдеңгейлі оқыту 
жүйесін қамтитын, оқыту мен ғылымды қатар 
алып келе жатқан кешенді білім беру ордасы. Бұл 
заман талабы, университет жүйесі дамуға тиіс. 
Осыған орай, он үш кәсіби және техникалық ма-
мандандырылған білім, қырық сегіз бакалавриат 

Северо-Казахстанский государственный уни-
верситет им. М. Козыбаева является крупным ре-
гиональным центром образования, науки и куль-
туры Северного Казахстана, предоставляющим 
образовательные услуги высшего профессио-
нального и послевузовского образования. 

Университет ориентируется на развитие спе-
циальностей, востребованных как в регионе, так 
и республике в целом по 9 направлениям подго-
товки: образование, естественные науки, гума-
нитарные науки, искусство, право, социальные 
науки и бизнес, технические науки и технологии, 
сельскохозяйственные науки, услуги. 

В структуру СКГУ им. М. Козыбаева сегодня 
входят: институт языка и литературы, 8 факуль-
тетов, 33 кафедры, военная кафедра, институт пе-
реподготовки и повышения квалификации, мно-
гопрофильный колледж, учебно-методический 
центр международной подготовки и другие 
структурные подразделения. Инфраструктура 
университета включает 10 учебных корпусов, об-
серваторию, плавательный бассейн, музейный 
комплекс, учебно-производственный комплекс 
«Мирас», агробиостанцию, 4 общежития, музей, 
интернет-кафе, здравпункт.

СКГУ - это единый учебно-научный комплекс 
с многоуровневой системой обучения. Обучение 
в вузе ведется по 48 специальностям бакалавриа-
та, 25 специальностям магистратуры и 4 специ-
альностям PhD. Контингент обучающихся со-
ставляет порядка 8 тысяч. 

В целях непрерывного совершенствования ква-
лификации преподавателей СКГУ и работников 
не образовательных сфер экономики в вузе функ-
ционирует институт переподготовки и повыше-
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мамандығы, жиырма бес магистратура және төрт 
PhD мамандықтары даярлануда. Жалпы студент-
тер саны сегіз мыңға жуық.

Университеттің оқытушылары мен қызмет-
керлерін және аймақтағы әртүрлі экономика сала-
ларында жұмыс істейтін қызметкерлердің 
біліктілігін үздіксіз жетілдіру мақсатында оқу 
орнында қайта даярлау және біліктілікті арттыру 
институты өз жұмысын атқарып келеді.

2005 жылы сапа менеджмент жүйесі енгізіліп, 
ИСО 9001:2008 стандартының талаптарына сай 
болуына байланысты сертификаттаудан өтті.

2010 жылы Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министрлігі Ұлттық аккредитация-
лық орталығының Аккредитация кеңесі 
шешімімен аккредитациядан сүрінбей өтті. 

2010 жылдың қыркүйегінде Италияның Бо-
лонья қаласында Ұлы Хартия Обсерваториясын-
да (Observatory Magna Charta Universitatum) Уни-
верситеттердің Ұлы Хартиясына қол қойды. 

СҚМУ халықаралық консорциумдардың 

мүшесі: «Қазақстан-американ қоғамдық қаржы 
консорциумы» және «Қазақстан және Еуропа ел-
дерінің жоғары оқу орындары консорциумы», ха-
лықаралық Ассоциациялар: ICDE (International 
Council for Open and Distance Education)- ашық 
және қашықтықтан оқыту бойынша Халықара-

ния квалификации.
В 2005 году в вузе внедрена и сертифицирова-

на на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 
система менеджмента качества (СМК).

В 2010 году университет прошел процедуру 
институциональной аккредитации в националь-
ной системе образования и решением 
Аккредитационного совета НАЦ МОН РК вузу 
присвоен статус аккредитованного.

В сентябре 2010 года в Обсерватории Великой 
Х а р т и и  ( O b s e r v a t o r y  M a g n a  C h a r t a  
Universitatum) в итальянском городе Болонья рек-
тором университета У. Ашимовым подписана Ве-
ликая Хартия Университетов. Таким образом, 
СКГУ им. М. Козыбаева присоединился к Вели-
кой Хартии, подтверждая свою готовность сле-
довать принципам Болонского процесса.

СКГУ является членом международных кон-

сорциумов: «Казахстанско-американского об-
щественного финансового консорциума» и «Кон-
сорциума высших учебных заведений Казахста-
на и стран ЕС» и международных Ассоциаций: 
ICDE (International Council for Open and Distance 
Education)- Международный Совет по открыто-
му и дистанционному образованию, EuroPACE - 
Виртуальный университет Европы по дистанци-
онному обучению, CAMAN-Азиатский фонд раз-
вития менеджмента, IAESTE-Национальный ко-
митет обменных стажировок для студентов. Сот-
рудничает более чем с 50-ю высшими учебными 
заведениями и международными организациями 
стран ближнего и дальнего зарубежья, такими 
как: Россия, Латвия, Великобритания, США, Гер-
мания, Финляндия, Турция,  ЮАР, Швеция.

Созданный 75 лет назад как учительский ин-
ститут, вуз прошел творческий путь до Северо-
Казахстанского государственного университета 
им. М.Козыбаева, который сегодня готовит спе-
циалистов, как для широкого спектра отраслей, 

Президент Н.Ә. Назарбаев СҚМУ-да
Президент Н.А. Назарбаев в СКГУ.

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-ға European Quality
марапаты ұсынылуда( Оксфорд қ. 2006ж.).
Вручение награды European Quality СКГУ

им. М.Козыбаева.( г.Оксфорд. 2006г.)
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лық Кеңес, EuroPACE - қашықтықтан оқыту бо-
йынша Еуропа виртуалды университеті, 
CAMAN- менеджментті дамытудың Азия қоры, 
IAESTE- студенттердің тәжірибе алмасу Ұлттық 
комитеті. Сондай-ақ 50-ден астам жоғары оқу 
орындарымен, алыс және жақын шетелдердің ха-
лықаралық ұйымдарымен бірлесіп жұмыс 
істейді Олар: Ресей, Ұлыбритания, АҚШ, Герма-
ния, Финляндия , Түркия және т.б.

Сонау 75 жыл бұрын мұғалімдер институты бо-

лып құрылған білім ордасы жылдар бойы қалып-
тасып, одан ары педагогикалық институт, уни-
верситет болды. Осы жылдар ішінде оқу орнын 
40000 астам жоғары білімді мамандар бітіріп, 
көпшілігі өндіріс пен білім саласының жете-
кшілері, танымал ғалымдар болып қалыптасты.

Мұғалімдер институтының қалыптасып, өрке-
ндеуіне, әрбір кезеңде белгілі бір дәрежеге же-
туіне тікелей себепкер болған басшылар: П.М. 
Барановский (1937-1939 жж.), С.М. Линьков 
(1939-1941 жж.), А.А. Кербер (1941ж.), Л.В. По-
белянская (1941-1944 жж.),  А.В. Беломытцев 

так и для учебных заведений разного уровня. Все-
го за 75 лет существования вузом подготовлено 
более 40000 высокопрофессиональных кадров, 
занявших достойные места в образовании, на-
уке, производстве.

Особая заслуга во всей этой огромной образо-
вательной деятельности принадлежит первым ру-
ководителям, возглавлявшим на разных этапах 
учебное заведение, начиная от директора учите-
льского института П.М. Барановского 1937-

1939г., который первым возглавил 
институт в 1937 году, и вся плеяда ди-
ректоров довоенного - С.М. Линьков 
1939-1941г., А.А. Кербер 1941г., а за-
тем военного периода и первого по-
слевоенного десятилетия - Л.В. По-
белянская 1941-1944г.,  А.В. Бело-
мытцев 1945г., С.П. Терентьев 1945-
1951г., П.Д. Присич 1951-1953г., Г.Д. 
Овчинников 1953-1954г.,  А.М. Ма-
мырбаев 1954-1955г., 

С 1 июня 1955 года начался новый 
этап в истории учебного заведения – 
институт получил статус педагоги-
ческого и его возглавил талантли-
вый организатор А.М. Санников 
1955-1959г. Его сменила плеяда рек-
торов нового типа,  ученых-
организаторов, таких как В.А. Цату-
рян (1959-1969г.), имя которого при-
своено одной из аудиторий универ-
ситета,  К.Ш.Шакенов (1969-
1987г.), в память о котором в городе 
открыта мемориальная доска,  А.М. 
Малыгин (1988-1995г.) – доктор фи-
зиологических наук, создавший со-
бственную научную школу в вузе. 
При нем произошло реформирова-
ние высшего образования, В 1994 го-
ду Петропавловский педагогичес-
кий институт после успешного про-
хождения государственной аттеста-
ции был преобразован в Северо-
Казахстанский университет. 

В рамках оптимизации системы 
высшего образования в 1996 году 
произошло объединение СКУ и вы-

сшего технического колледжа. Ректором был на-
значен доктор технических наук, профессор, ака-
демик МАИ Г.М. Мутанов, который возглавлял 
университет до 2002 года. Это были годы начала 
внедрения многоуровневой системы обучения. В 
2001 году Северо-Казахстанскому университету 
был придан статус государственного (СКГУ). 
Университет в числе первых вузов в республике 
прошел государственную аккредитацию.

Эстафету ректоров в 2002 году принял энер-
гичный и талантливый организатор, ученый и ре-
форматор У.Б. Ашимов, вносящий весомый 

Елбасы СҚМУ-да. · Президент в СКГУ.

Дариға Назарбаева СҚМУ-да · Дарига Назарбаева в СКГУ.



48

(1945 ж.), С.П. Терентьев (1945-1951 жж.), П.Д. 
Присич (1951-1953 жж.), Г.Д. Овчинников (1953-
1954 жж.),  А.М. Мамырбаев (1954-1955 жж.).

Уақыт өткен сайын институт дамып, оның 
құрылымында өзгерістер болып жатты. 1955 жы-
лы педагогика институты болып қайта құрылып, 
оны тамаша ұйымдастырушы (1955-1959 жж.)  
А.М. Санников атқарды. Бұдан кейін 1959-1969 
жылдары білімді ғалым, қазіргі кезде оның 
есімімен дәрісхана аталатын В. А. Цатурян сай-
ланды; 1969-1987 жылдары оның ісін К.Ш. Шәке-
нов жалғастырып, қазіргі таңда оның іскерлігі 
мен парасаттылығына арнап қалада мемориалды 
тақта және оқу орнында дәрісхана ашылды; одан 
кейін оқу орнын 1988-1995 жылдары физиоло-
гия ғылымдарының докторы, оқу орнында өз ғы-
лыми мектебін ашқан А.М. Малыгин басқарды. 
1994 жылы елімізде жоғары білім беруді жақсар-
ту, аймақтарда мамандар даярлаудың универси-
теттік жүйесін қалыптастыруға байланысты Пет-
ропавл педагогика институты Солтүстік Қазақ-
стан университеті болып қайта құрылды.

1996 жылы Үкімет қаулысына сәйкес, Жоғары 
техникалық колледж Солтүстік Қазақстан уни-
верситетінің құрамына енгізіліп, ректорлық қыз-
метті техника ғылымдарының докторы, профес-

сор, Халықаралық ақпараттандыру академиясы-
ның академигі Ғ.М.Мұтанов 2002 жылға дейін ат-
қарды. Бұл кезеңде мамандар даярлаудың сапасы 
жақсарып, білім берудің көпдеңгейлі жүйесі қа-
лыптасты. 2001 жылы университетке мемле-
кеттік мәртебе беріліп, Солтүстік Қазақстан мем-
лекеттік университеті деп атала бастады. 

2002 жылы бұл қызметке бүгінгі әлемдегі тәу-
елсіз Қазақстанды, оның жаңа ұрпағын қалып-
тастыруда құнды үлес қосқан жаңашыл басшы, 
тамаша ұйымдастырушы және ғалым О.Б. 
Әшімов тағайындалды.

Әшімов О.Б. – техника ғылымдарының докто-
ры, профессор, ҚР Ұлттық ғылым академиясы-
ның, Ұлттық инженерлік академияның, Қазақ-
стан Жоғары мектеп ғылым академиясының, Қа-
зақстан Республикасының жаратылыстану ғы-
лымдарының ұлттық академиясының, сонымен 

вклад в развитие высшей школы независимого 
Казахстана.

Ундасын Байкенович родился 21 марта 1951 го-
да в с. Зеренды Кокшетауской области в семье 
видного государственного и общественного дея-
теля Ашимова Байкена Ашимовича.

В 1968 году, по окончании средней школы с се-
ребряной медалью, Ундасын Ашимов поступил 
на энергетический факультет Казахского поли-
технического института. Склонность к научной 
работе проявилась уже в студенческие годы: в 

1972г. студент четвертого курса У. Ашимов был 
удостоен медали Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР «За луч-
шую студенческую научную работу».  По окон-
чании института Ашимов У.Б. остался на кафед-
ре «Электроснабжение промышленных пред-
приятий» в должности стажера-исследователя. 

В 1975 году он становится аспирантом вновь 
организованного Алматинского энергетического 
института, где занимается вопросами создания 
теоретических основ и электротехнологическо-
го оборудования для электродуговой плавки вы-
сокоогнеупорных оксидных материалов.

В 1978 году Ашимов У.Б. успешно защищает 
кандидатскую диссертацию в специализирован-
ном ученом совете при Киевском политехничес-
ком институте. 

В 1982 году по инициативе Ундасына Байкено-
вича в Алматинском энергетическом институте 
с о з д а ю т с я  д в е  о т р а с л е в ы е  н ау ч н о -
исследовательские лаборатории: «Электро-
технология огнеупоров», финансируемая Мин-
черметом СССР, и «Применение низкотемпера-
турной плазмы в технологии производства огне-
упоров для цветной металлургии Казахстана», 
финансируемая Минцветметом Казахской ССР. 
Таким образом, была создана первая в СССР 
крупная и многопрофильная специализирован-
ная научно-экспериментальная и кадровая база с 
действующим электротехнологическим обору-
дованием, современной методикой и аппарату-
рой для научных исследований.

Көрнекті мемлекет және  қоғам қайраткері,
Социалистік еңбек ардагері Б. Ә. Әшімов СҚМУ-да.
Видный государственный и  общественный деятель,

герой социалистического труда Б.А. Ашимов
с супругой Бахыт Асетовной в СКГУ.
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қатар Халықаралық экономика академиясының 
академигі. «Достық» орденімен, Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің алғыс хаттарымен, ме-
рейтойлық медалдармен, бірнеше халықаралық 
марапаттармен, Қазақстан Республикасы білім 
беру ісі мен ғылымының құрметті қызметкері 
төс белгісімен марапатталған.

О.Б.Әшімовтің келуімен Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде оқытудың озық ақ-

параттық технологияларын енгізуде, ғылыми 
зерттеулер жүйесін тың арнаға салуға, жоғары 
оқу орнын басқаруға жаңа екпін берілді. Оқыту 
және басқару үдерістерін жоспарлаудың жаңа 
жүйесі, электронды ректорат құрылды. Осы за-
манғы нақты және виртуалды жаңа бағдарлама-
лармен жабдықталған зертханалар, кешендер 
оқу үрдісінде кеңінен қолданылуда. ТМД елдері 
жоғары оқу орындарының бірде-біреуінде жоқ, 

Одновременно Ашимов У.Б. является членом 
секции ГКНТ СССР «Огнеупоры в технике».

Десять лет исследований и экспериментов, и в 
1992 г. Ашимов У.Б. защищает диссертацию на 
соискание ученой степени доктора технических 
наук в специализированном ученом совете при 
Московском энергетическом институте по двум 
специальностям (05.09.03 - Электротехнические 
комплексы и системы, включая их управление и 
регулирование, 05.09.10 – Электротехнология) и 
стал первым в Казахстане доктором наук по спе-
циальности «Электротехнология».

В 1993 году ВАКом РК Ашимову У.Б. присвое-
но ученое звание «Профессор», в 1995 году его 
избирают членом-корреспондентом Националь-
ной Академии наук Республики Казахстан, в 
2000 году – действительным членом (академи-
ком) Академии наук высшей школы Казахстана, 
в 2004 году – академиком Национальной 
Академии наук РК, в 2005 году – академиком На-
циональной инженерной академии наук РК, в 
2009 году – академиком Национальной академии 
естественных наук РК. Он является действитель-
ным членом Международного общества Инже-
нерной педагогики (ING PAEDIGIP)

Вся трудовая деятельность Ашимова У. Б. свя-
зана с высшей школой Казахстана. 

В Алматинском энергетическом институте он 
работал младшим научным сотрудником, стар-
шим научным сотрудником, старшим преподава-
телем (1978-1982), заведующим лабораторией, 
доцентом, профессором (1982-1994), первым 
проректором (1994-1996). С 1996 по 2000 годы ра-
ботал в Казахском национальном техническом 

Қ.Тоқаев СҚМУ-да · Токаев в СКГУ.

СҚО әкімі Т.Мансұров ректорға
медаль табыстауда · Вручение медали
ректору  акимом СКО Т.Мансуровым
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өз планетарийі бар обсерватория салынды.
Көп жылдар бойы оқу ордасының қалыптасу-

ына, жетілуіне елеулі үлес қосқан проректорлар 
туралы атап өткен де жөн болар.

Ұзақ жылдар бойы университеттің бірінші 
проректоры қызметін философия ғылымдары-
ның кандидаты, СҚМУ профессоры Сим Феликс 

Алексеевич атқарды. 1960 жылы Петропавл педа-
гогика институтын тамамдаған соң, білім орда-
сында 45 жылдан астам қызмет етті.

Ф.А. Сим – біліктілігі жоғары басшы және 
ұстаз болды. Оның дәрістері әдістемелік ше-
берлік мектебіне айналған. Феликс Алексеевич 
облыстық «Білім» қоғамын басқарды, корей 
мәдени орталығының алғашқы төрағасы, Қазақ-
стан халқы Ассамблеясының мүшесі болды. Ғы-
лыми-әдістемелік ізденістері де табысты, оның 
философия пәнінен жазған оқу құралдарын сту-

университете в должностях первого проректора 

и проректора по учебной работе. С июня 2000 го-
да – первый заместитель председателя Высшего 
аттестационного комитета Республики Казах-
стан. С февраля 2002г. – ректор Северо-
Казахстанского государственного университета 
им. М.Козыбаева.

Профессор У.Б. Ашимов является научным ру-
ководителем аспирантов и докторантов, членом 
диссертационного совета по защите докторских 
диссертаций. Им успешно проводятся научные 
исследования по приоритетным для республики 
направлениям в области электротехнологии и 
энергосбережения. У.Б. Ашимов является ини-
циатором единственного в Казахстане доктор-
ского диссертационного совета по специальнос-
ти «Электротехнология», членом редколлегии 
журнала «Энергетика и топливные ресурсы Ка-
захстана».

У.Б.Ашимов -  автор более 160 научных тру-
дов, включая две монографии, и более 40 изобре-
тений. Его работы опубликованы в Голландии, 
Италии, Германии, Японии и Китае.    

За научные достижения и плодотворный труд 
У.Б.Ашимов награжден орденом «Достык», бла-
годарностями Президента Республики Казах-
стан, юбилейной медалью «Қазақстан Конститу-
циясына 10 жыл», нагрудными знаками «Почет-
ный работник образования и науки Республики 
Казахстан», «За  заслуги в развитии науки Рес-
публики Казахстан», «Изобретатель СССР», 
бронзовой медалью ВДНХ СССР, медалью им. 
А. Байтурсынова.  

Международными наградами: имени Сократа 
(«Sokrates International Award») - за личный 
вклад в интеллектуальное развитие современно-
го общества - Оксфорд (Англия), июнь, 2006 г.; 
«Единая Европа» («The United Europe») - за лич-
ный вклад в развитии европейской интеграции, 

М. Қозыбаев ескерткішінің ашылу кезеңі · Открытие памятника М.Козыбаеву
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денттер қызыға оқиды. Оның мыңдаған 
шәкірттері өндірістің майталман жетекшілері, 
білім мен мәдениеттің көрнекті қайраткерлері, ға-
лымдар. Оны күні бүгінге дейін өздерінің лайық-
ты ұстазы деп бағалайды.

Қазір оның есімімен университеттің кең де жа-
рық дәрісханаларының бірі аталады.

Қазіргі уақытта бірінші проректорлық қыз-
метті техника ғылымдарының докторы, профес-
сор, Ұлттық және Халықаралық инженерлік ака-
демияның академигі Төлешов Амандық Қуат-
ұлы атқарады. Ол көп жылдар бойы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық инженерлік академи-
ясын басқарған.

Университеттің оқу ісін соңғы жылдары био-
логия ғылымдарының кандидаты, PhD, профес-
сор Қайыржанова Лаура Советқызы атқарып 
келді. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрлігінің қызметкері.

Университетте ғылыми-зерттеу қызметін ғы-
лыми жұмыс және сыртқы байланыс жөніндегі 
проректор, техника ғылымдарының кандидаты, 
PhD,  СҚМУ профессоры, Ұлттық инженерлік 
академияның корреспондент мүшесі Тукачев 
Александр Андреевич басқарып келеді.

Әкімшілік-шаруашылық саласын ұзақ жыл-

Оксфорд (Великобритания), сентябрь, 2006 г.; 
«Педагог Международной Инженерии», Тал-
линн (Эстония), сентябрь, 2006 г.; медалью 
«2000 выдающихся интеллектуалов 21 века» - 
личные достижения в области современного об-
разования и науки, Кембридж (Англия), 2008 г.

 Под руководством У.Б.Ашимова СКГУ полу-
чил новый импульс по применению передовых 
информационных технологий в учебном процес-
се, научных исследованиях и управлении вузом. 
Создана система планирования учебного и 
управленческого процессов – электронный рек-

торат. Взят курс на внедрение реально-
виртуальных лабораторий, сочетаю-
щих действующее оборудование с высо-
коинтеллектуальными программами. 
Построена собственная обсерватория с 
планетарием, аналогов которой нет в ву-
зах СНГ. 

Говоря о ректорах, невозможно не от-
метить проректоров, внесших значи-
тельный вклад в развитие вуза.  

Долгие годы первым проректором 
университета был кандидат философ-
ских наук, профессор СКГУ Сим Фе-
ликс Алексеевич, после окончания в 
1960 году Петропавловского педагоги-
ческого института, проработавший в ву-
зе более 45 лет, к сожалению безвре-
менно ушедший из жизни.  

Ф.А.Сим был высококвалифициро-
ванным руководителем и педагогом. 
Его лекции являлись школой методи-
ч е с ко г о  м а с т е р с т в а .  Ф е л и к с  
Алексеевич много лет успешно воз-
главлял областную организацию об-
щества «Знание», был первым предсе-
дателем областного корейского куль-
турного центра, членом Ассамблеи на-
родов Казахстана. Много сил отдавал 
научно-методической работе. Его учеб-
ные пособия по вузовскому курсу фило-
софии пользуются большим спросом у 
студентов и сейчас. Многие его учени-
ки стали крупными руководителями 

производства, образования, заслуженными дея-
телями искусства, учеными, и все по праву счи-
тают его своим учителем.

Сегодня его именем названа одна из лучших ау-
диторий университета.

В настоящее время должность первого про-
ректора занимает Тулешов Амандык Куатович, 
доктор технических наук, профессор, академик 
Национальной Инженерной академии, академик 
Международной инженерной академии. Долгие 
годы работавший в НИА РК.

На протяжении ряда последних лет учебную 
работу в вузе успешно возглавляла проректор по 
учебной работе – кандидат биологических наук, 

Премьер-министр  И. Тасмағамбетовтің сапары.
Визит премьер-министра И. Тасмагамбетова.

Премьер министр Д.К. Ахметовпен кездесу, 2004ж.
Встреча с премьер министром Д.К. Ахметовым 2004г.
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дар бойы техника ғылымдарының кандидаты, 
РҺD, СҚМУ профессоры, проректор Көшімбаев 
Ағыбай Бақыткерейұлы басқарады. 

Елбасы айтқандай, әр азаматтың денсаулық, 
интеллек және білім деңгейі қаншалықты сапа-
лы болса, мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі 
әлемдік қауымдастықта соншалықты жоғары 
болмақ деген басымды міндеттерін орындауы бо-
йынша білім ордасының  оқыту, тәрбие және ғы-

лыми жұмысы жүргізіледі.
Осылайша, оқу үрдісі жетілдіріліп, үздіксіз 

білім беру концепциясы дамытылуда, ғалым-
педагог кадрлардың кәсіби шеберлігі арттыры-
лып, Қазақстан Республикасының ұлтжанды жа-
ңа заман мамандары қалыптастырылуда.

СҚМУ-да төмендегідей мүмкіндіктер бар:
· NKZU Net  корпоративті  компьютерлік желі;
· NKR Net аймақтық ақпараттық-білім беру 

желісі ; 
· кабельді телевидениялық ақпараттық-білім 

беру жүйесі;
· университеттің барлық құрылымдық 

бөлімшелерін біріктіретін компьютерлік желі;

доктор PhD, профессор Каиржанова Лаура Сове-
товна - ныне работник МОН РК.

Научно-исследовательской деятельностью в 
университете руководит проректор по научной 
работе и внешним связям, кандидат технических 
наук, доктор философии PhD по техническим на-
укам, профессор СКГУ, член-корреспондент На-
циональной инженерной академии Тукачев 
Александр Андреевич.

Административно-хозяйственную часть 
СКГУ возглавляет проректор по АХЧ А Кушум-
баев Акбай Бахыткиреевич - технических наук, 
доктор PhD по техническим наукам, профессор 
СКГУ.

Проректорский корпус всегда был единым кол-
лективом единомышленников и соратников рек-
тора университета, деятельность которых на-
правлена на претворение в жизнь планов и стра-
тегии университета. 

Сегодня, университет уверенно выходит на ми-
ровую арену, интегрируется в мировую научно-
образовательную систему через смену образова-
тельных стандартов, направлений подготовки 
специалистов и изменения организации самого 
учебного процесса в целом. Коллективом ведет-
ся постоянная работа по выполнению приори-
тетной задачи - доведение качества подготовки 
специалистов до уровня мировых стандартов, по-
ставленной главой нашего государства Нурсул-
таном Абишевичем Назарбаевым. 

Совершенствуется учебный процесс, развива-
ются концепции непрерывного образования, по-
вышается профессиональный уровень научно-
педагогических кадров, формируется новое поко-
ление специалистов – патриотов Республики Ка-
захстан.

В СКГУ функционируют:
�корпоративная компьютерная сеть NKZU 

Net;
�р е г и о н а л ь н а я  и н ф о р м а ц и о н н о -

образовательная сеть NKR Net; 
�система информационно-образовательного 

кабельного телевидения;

А.С. Викторенкомен кездесу · Встреча с Викторенко А.С.

Қазақстан мұсылмандарының бас муфтийі
Дербісәлі Абсаттар кажымен кездесу, 2005 ж.

Встреча с главным муфтий мусульман
Казахстана Дербисали Абсаттар кажи 2005г.
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· «Электронды ректорат» –  оқу үдерісін бас-
қару жүйесі; 

· 500 Гбайт-тан астам ақпаратты ресурс көл-
емінде университеттің білім беру порталы;

· «Сабақ кестесі» автоматтандырылған 
желілік жүйе;

· «Электронды кітапхана» жүйесі.
Оқу орнының білім беру және басқару сала-

сында неғұрлым жаңа технологиялар батыл пай-
даланылады. Олар:

· білім беру мен басқарудың барлық жүйесін 
ақпараттандыру; 

· білім беру сапасын басқару жүйесін автомат-
тандыру;

· білім беру порталын дамыту;
· электронды құжат айналымына ауысу; 
· ОПҚ сапасының әкімшілік рейтингілік баға-

сы;
· «Оқытушы студенттер көзімен» рейтингілік 

бағасы.
Дәстүрлі практикалық және зертханалық са-

бақтарды жүргізу әдісі заманауи құралдармен то-
лығымен алмастырылуда. Оқу үрдісінде оқыту-
дың техникалық мүмкіндіктерін қолданудың ма-
ңыздылығы ескеріле отырып, арнайы мультиме-
диалық сыныптар мен дәрісханалар соңғы тех-
никалық құрылғылармен, шынайы виртуалды 
және виртуалды зертханамен жабдықталған. 
Шынайы виртуалды зертхананы өз күшімен 
құруға мүмкіндік беретін кешенді құрал 
енгізілді.

Жыл сайын студенттердің оқу үлгерімі мен қо-

ғамдық жұмыстарға деген белсенділігін арттыру 
мақсатында ҚР Президентінің, М.Жұмабаев пен 
К.Скрябин атындағы шәкіртақысы және акаде-
мик М.Қозыбаев пен университет ректорының 
гранты тағайындалады. Сонымен қатар басқа да 
байқаулар мен метериалдық көмек беру шарала-
ры ұйымдастырылуда.

Білім алу гранттарын бөлу жөнінде әлеуметтік 
серіктестіктермен, кәсіпорындармен және ұйым-

�оптоволоконная компьютерная сеть вуза объе-
диняет все структурные.

�система управления учебным процессом на 
всех уровнях – «Электронный ректорат»; 

�образовательный портал университета с объ-

ем информационного ресурса более 500 Гбайт;
�сетевая автоматизированная система «Распи-

сание занятий»;
�«Электронная библиотека».
Внедряются инновационные технологии в об-

разовательный процесс и управление вузом, в 
основе которых:

�информатизация всех систем образования и 
управления в вузе; 

�автоматизация системы управления 
качеством образования,

�развитие образовательного портала;
�переход к электронному документо-

обороту; 
�административная рейтинговая оцен-

ка качества ППС;
�рейтинговая оценка «Преподаватель 

глазами студентов».
Для проведения лабораторных и прак-

тических работ на современном уровне 
с 2003 года в вузе используются специа-
лизированные аудитории, мультимедий-
ные классы, оснащенные необходимы-
ми техническими и аудиовизуальными 
средствами обучения,  реально-

виртуальные (РВЛ) и виртуальные лаборатории 
(ВЛ). Внедрен комплект оборудования, позволя-
ющий создавать РВЛ собственными силами. Ка-
бинеты оснащены необходимыми техническими 
и аудиовизуальными средствами обучения.

В целях стимулирования качественного об-
учения студентов университетом ежегодно выде-
ляются гранты имени академика М. Козыбаева и 
ректора вуза. В вузе реализуются и другие кон-

Қазақстанның халық жазушысы
Қ. Мырзалиевпен кездесу, 2006 ж.

Встреча с народным писателем
Казахстана К. Мырзалиевым 2006 г..

Е. Серкебаев СҚМУ-да · Е.Серкибаев в СКГУ
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дармен жұмыс жүргізілуде.
Оқу орнының меншігінде осы заманғы жаб-

дықтармен және өзінің павильоны мен монтаж-
дау құрылғыларымен жабдықталған «Парасат» 
студенттік телевизия студиясы бар, ол аптасына 
екі рет өз бағдарламаларын облыстық эфирге екі 
тілде шығарады. Полиграфиялық өнімдердің бар-
лық түрлерін түрлі-түсті бояумен басып шығару-
ға мүмкіндік бар. Қазақ және орыс тілдерінде 
өзінің «Парасат» студенттер газеті ай сайын шы-

ғарылады.  Студенттік газетті және телевизия ха-
барларын «Журналистика» бөлімінің студент-
тері дайындап, өздерінің кәсіби шеберліктерін 
шыңдауға оңтайлы мүмкіндік алады.

Оқу ордасында болашақ мамандардың сапалы 
білім алуымен қатар, студенттік шағын көңілді 
әрі шығармашылық сипатта өткізуіне мүмкіндік 
жасалған. Өнерлі,  дарынды деген жастардан 
құрылған «Пилигрим», «Кривое зеркало» сту-
денттік халық театры, «Шаңырақ» қазақ театр 
студиясы,  «Шертер» қазақтың халық аспаптары 

курсные формы материальной поддержки.
Ведется работа с социальными партнерами,  

предприятиями и организациями, выделяющи-
ми гранты на получение образования, в числе 
клторых: АО «Народный банк Казахстана», АО 
«ПЗТМ», общественный фонд «Бота», АО 
«Южно-уральская железная дорога», ТОО «Кок-
шетау Энерго», КТ «Мамбетов и К» и другие.   

Только в 2010-2011 учебном году студентами 
вуза получены: 21 стипендия Президента РК; 1 
стипендия им. М. Жумабаева; 1 стипендия им. К. 
Скрябина.  В 2011-2012 учебном году получено 
19 стипендий Президента РК и 9 стипендий от 
университета.

В вузе имеется собственная студенческая теле-
визионная студия «Парасат», оснащенная совре-
менным телевизионным оборудованием, па-
вильоном и монтажной, осуществляющая дваж-
ды в неделю трансляцию своих программ в об-
ластном эфире на двух языках. Печатные матери-
алы разного уровня сложности издаются на со-
бственной множительной базе с возможностями 
многоцветной печати. Выпускается студенчес-
кая газета «Парасат», издаваемая на казахском и 
русском языках. 

Работают два народных студенческих театра 
«Пилигрим» и «Кривое зеркало», казахская теат-
ральная студия «Шаңырақ», фольклорный ан-
самбль народных инструментов «Шертер», жен-
ская вокальная группа «Лира», танцевальный ан-
самбль «Антурнан», университетский хор и 
оркестр народных инструментов, команды КВН 
на казахском и русском языках. 

Вузом подготовлены десятки известных спо-
ртсменов - участников Олимпийских игр, реко-
рдсменов мира, чемпионов Азиатских игр. Вы-
пускник вуза Александр Винокуров стал олим-
пийским чемпионом по велоспорту на олимпий-
ских играх в Лондоне в 2012 году.

В рамках приоритетных направлений научных 
исследований, определенных государственными 
п р о г р а м м а м и ,  р а з в и в а е т с я  н ау ч н о -
инновационная инфраструктура университета. 
Создаются новые научные центры и лаборато-
рии,  которые оснащаются современной прибор-
ной базой и уникальным оборудованием, необхо-
димым для решения задач наукоемкого произво-
дства.

Сегодня в СКГУ функционирует пять научных 
центров и десять научно-исследовательских ла-
бораторий. 

Наличие квалифицированного научно-
педагогического персонала позволяет проводить 
научные работы широкого спектра. Для обеспе-
чения дальнейшего роста доли ППС с учеными 
степенями и званиями проводится планомерная 
работа по повышению эффективности подготов-
ки кадров по специальностям магистратуры и 

А.Т. Спицын СҚМУ-да
Спицын А.Т. в СКГУ

СҚО-ның құрметті азаматы
Г.И. Зенченкомен кездесу · Встреча с почетным

гражданином СКО Г.И. Зенченко.
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ансамблі,  «Лира» халықтық ән ансамблі,  
«Антурнан» би ансамблі, университет хоры,  қа-
зақ және орыс тілдерінде КВН командасы тұрақ-
ты жұмыс істейді.  Оған қатысушылар құрамы 
жыл сайын жаңарып, дарынды жастардың тала-
бын ашуға себепкер болуда.

Оқу орнында дене тәрбиесі мен спортқа ерек-
ше көңіл бөлінеді. Біздің университет қабырға-

сында білім алып шыңдалған көптеген белгілі 
спортшылар Олимпиада ойындарына қатысумен 
қатар, әлемнің, Азия ойындарының рекордшы-
лары, чемпиондары дәрежесінде көрініп, 
еліміздің абыройын әлемге танытуға лайықты 
үлес қосып келеді. Солардың бірі –   велоспор-
тшы Винокуров Александр 2012 жылы Лондон-
да олимпияда чемпионы атанды.  

Мемлекеттік бағдарламада айқындалғандай 
еліміздің ғылыми бағытын жаңашылдандыру ая-
сында университеттің зерттеушілік әлеуеті зама-
науи ғылыми-инновациялық жұмыстарды жаса-
уға жұмылдырылып, қарқынды дамуда. Осыған 
орай, заманауи үлгідегі оқу-зертханалық құрал-

докторантуры PhD. 
Расширяется разнообразие форм организации 

НИРС, как предусмотренных учебными плана-
ми, так и выполняемых вне их рамок. 

С целью повышения эффективности научной 
работы вузом решаются такие задачи как: 

�консолидация усилий ученых вуза для прове-
дения НИР, направленных на развитие приори-
тетных секторов экономики;

�формирование благоприятной микросферы и 
оказание материальной поддержки преподавате-
лям и студентам, занимающимся научной рабо-
той;

�создание условий для формирования эффек-
тивных механизмов коммерциализации научных 
разработок ученых вуза.

При этом приоритетными направлениями вуз 
считает:

�участие в государственных программах, на-
правленных на форсированное индустриально-
инновационное развитие страны;

�усиление влияния научной и инновационной 
деятельности, образования, наукоемких и ин-
формационных технологий на экономику РК; 

�организацию и проведение фундаменталь-
ных и прикладных исследований, направленных 
на повышение конкурентоспособности научных 
продуктов вуза;

�внедрение кластерных подходов в научно-
исследовательскую деятельность по принципу 
«от идеи до внедрения».

В перспективе вуз планирует и ведет работу, 
направленную на:

�создание научно-образовательных центров 
для организации и содействия выполнению на-
учно-исследовательских работ в университете в 
соответствии с современными и мировыми кри-
териями;

�развитие научных школ по приоритетным на-
правлениям фундаментальной и прикладной на-
учной и научно-инновационной деятельности. 

Талғат Мұсабаев және А.С. Башмаков СҚМУ-да 
Талгат Мусабаев и А.С. Башмаков в СКГУ

А.Тасболатов СҚМУ-да · А.Тасболатов в СКГУ
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мен жабдықталған ғылыми зерттеу орталықта-
рын ашу күн тәртібінен түспей келеді.

Бұл күнде бес ғылыми орталық және он ғылы-
ми-зерттеу зертхана бар.

Әлбетте, еліміздің келешегіне қызмет ететін 
білімі мен білігі жан-жақты қалыптасқан маман-
дарға білім беретін оқытушылар құрамы ғой, со-
ндықтан оқу орнының бірінші кезектегі көке-
йкесті мәселесі – оқытушы-профессорлар құра-

мының ғылыми дәрежесін магистратура және 
PhD  докторантураны  сатылы түрде өсіруде жос-
парлы жұмыстар жүргізілуде. 

Ғылым мен білім қатар жүруі тиіс. Заман жағ-
дайына қарай ертеңгі Қазақстанның білікті, шы-
ғармашыл-іскер мамандарын даярлау мақсатын-
да студенттермен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізудің түрлері де дұрыс жолға қойылған.  

Инновациялық зерттеулерді мемлекеттің қол-
дауымен және оқу ордасының озық ойлы саяса-
тының арқасында ҚР Білім және ғылым ми-
нистрлігінің гранттары бойынша ғылыми-

Ожидаемые результаты:
�рост качества научного потенциала и на-

учных разработок;
�диверсификация научной деятельности вуза;
�повышение уровня материального благосос-

тояния работников университета;
�повышение востребованности НИР вуза ре-

альным сектором экономики;
�создание новых бизнесвозможностей для 

творческих работников и студентов 
вуза.

Государственная поддержка на-
уки и управленческая политика вуза 
дали свои результаты - объемы НИР 
по грантам МОН РК за последние го-
ды выросли в десятки раз и состав-
ляют сегодня в вузе более 300.0 
млн.тенге.

В вузе имеется портфель заказов 
по инновационным проектам на сум-
му более 12.0 млрд.тенге, которые 
направлены на решение проблем в 
области: ресурсосбережения; повы-
шения качества продукции; созда-
ния импортозамещающих товаров; 
разработки экологически чистых 
фитопрепататов; автоматизации тру-

да в образовании; исполнения «Закона о языках».
Выполнение научных исследований спосо-

бствует повышению творческой деятельности на-
учно-педагогических работников и обучающих-
ся. Увеличилось количество студентов, привле-
каемых к научно- исследовательским работам 
университета. 

Повысилась активность участия ППС в раз-
личных научных конференциях, в публикациях 
научной литературы в виде монографий, учебни-
ков, учебных пособий, научных статей и в том 

«Шертер» халықтық аспаптар оркестрі · Оркестр народных инструментов «Шертер»
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зерттеу жұмыстарын қаржыландыру мөлшері со-
ңғы жылдары он есе артып, 300.0 миллион тең-
гені құрайды.

Қазіргі күнде оқу ордасында 12.0 миллиард 
теңгеден астам қаржыға кешенді инновациялық 
жобалар жүзеге асырылуда. Жобаның құрамын-
да мынадай бағыттар бар: қорларды сақтау; 
өнімнің сапасын арттыру;  жаңа импорт алмас-
тыру тауарларын жасау; экологиялық таза фи-
топрепараттарды шығару; білім беруде жұмысты 
автоматтандыру; Тілдер туралы Заңның орында-
луы.

Жүргізіліп жатқан зерттеу жұмыстары оқыту-
шы-ғалымдардың және студенттердің шығарма-
шылық білімі мен біліктілігін арттырып, олар-
дың ғылымға деген құлшыныстарын одан ары 
арттыра түсті.

Оқытушы-профессорлар құрамы өз зерттеу 
жұмыстарын әртүрлі ғылыми конференциялар-
да, ғылыми публикациялық журналдарда және 
шетелдік импакт-факторм журналдарында жари-
ялап, монографиялар мен оқу құралдарының, 
оқулықтардың саны мен сапасы арта түсті. 

Жүргізілген жаңа ізденістер мен тың ғылыми-
зерттеу жұмыстары практикалық сабақтар мен 
семинарларда, лекцияларда және оқу құралдары 
мен оқу бағдарламаларын құрастыруда, диплом, 
курс жұмыстарын жазуға арқау болып,  іске асы-
рылуда.

Сонымен, СҚМУ-дың инновация-жобалау ке-
шені оқыту мен ғылымды және мәдени жұмыс-
тарды қалыптастыруға бағытала отырып, оқу 
орнын әлемдік білім беру кеңістігіне шығаруды 
басты назарда ұстайды.

Білім беруде бәсекеге қабілетті оқу ордасына 
айналдыруға, сонымен қатар аймақтағы және 
еліміздегі жүйені дамыту мақсатында М.Қозы-
баев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің негізгі стратегиялық  даму  

числе в журналах с импакт-факторм. 
Новые научные знания и результаты НИР ак-

тивно используются в материалах лекций, се-
минаров, на практических занятиях, при созда-
нии учебников, типовых программ, новых спе-
циальных курсов, в профессиональной подго-
товке студентов и молодых преподавателей в дип-
ломном и курсовом проектировании, постановке 
новых лабораторных работ.

Проектно-инновационная деятельность 
СКГУ направлена на формирование научно-

образовательной и культурообразующей дея-
тельности и ориентирована на опережающее раз-
витие вуза.

С учетом задач развития национальной и реги-
ональной системы образования, повышения 
уровня конкурентоспособности вуза и существу-
ющих отличительных особенностей в СКГУ им. 
М. Козыбаева определены следующие основные 
стратегические цели развития:

�Сохранение и укрепление позиций универси-

ЛИРА халықтық ансаблі · Народный ансамбль ЛИРА.
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міндеттері анықталған:
§ Университеттің аймақтағы жоғары білім бе-

ру орталығы ретінде өз ұстанымын сақтау және 
дамыту, мамандарды қайта даярлау, педагог-
ғылыми кадрлардың біліктілігін арттыру және да-
ярлау.

§ Еліміздің білім беру жүйесі сапасын бағалау-

дың сыртқы талаптарын ескере отырып, 
университеттің ішкі білім беру жүйесі са-
пасын қамтамасыз етуді қалыптастыру.

§ Педагог-ғалымдардың және студент-
тердің шығармашылық жұмыстары мен 
жүргізілген ғылыми зерттеулері арқылы 
ғылымды дамыту, мамандардың кәсіби 
шеберлігін арттыру, біліктілігі жоғары ға-
лым педагогтарды даярлау. 

§ Университеттің халықаралық ынты-
мақтастығын дамыту, оқу орнының жоға-
ры кәсіби оқыту және ғылыми-зерттеу 

орталығы ретінде халықаралық беделін арттыру, 
СҚМУ-дың оқыту мен ғылыми жұмысының са-
пасы жаңашыл әлемдік талаптарға сай болуын 
қамтамасыз ету.

§ Білім беруде ақпараттық-коммуникативті 
технологияны дамыта отырып, қолжетімділігін 
қамтамасыз ету.

§ Өскелең ұрпақтың мәдениетті болуын басты 
назарда ұстау; тәрбие мен білім беру үрдісінде 
азамат атына сай бола алатын маманды тәрбие-
лейтін іс-шаралар ұйымдастыру. Студенттердің 

тета как регионального центра высшего образо-
вания, переподготовки специалистов, повыше-
ния квалификации и подготовки научно-
педагогических кадров.

�Формирование внутривузовской системы об-
еспечения качества образования, учитывающей 
критерии внешней оценки в Национальной сис-

теме оценки качества образования.
�Развитие науки посредством выпол-

нения научных исследований и творчес-
к о й  д е я т е л ь н о с т и  н а у ч н о -
педагогических работников и обучаю-
щихся, повышение уровня профессио-
нальной подготовки специалистов, под-
готовка научно-педагогических работ-
ников высшей квалификации.

�Развитие международного сотрудни-
чества университета, повышение меж-
дународного авторитета университета 
как высокопрофессионального учебного 

и научно-исследовательского центра, об-
еспечение качества образовательной и на-
учной деятельности СКГУ на уровне со-
временных мировых требований.

�Обеспечение доступности образова-
ния и дальнейшее развитие информаци-
онно-коммуникативных технологий в об-
разовании.

�Усиление внимания к проблемам вос-
питания подрастающего поколения; орга-
низация деятельности студентов, на-
правленной на изменение самого себя 
как субъекта воспитания и обучения. По-
вышение значимости воспитанности, об-

разованности, профессионализма, утверждение 
и воспитание общечеловеческих ценностей: пат-
риотизма, гуманизма, гражданственности, тру-
долюбия, интернационализма, улучшение физи-
ческого развития и здоровья студентов. Форми-
рование общей политической и правовой культу-
ры, общественно-политической активности, 
гражданской зрелости.

�Системное воспроизводство ППС, введение 
н о в о й  м о д е л и  п о д г о т о в к и  н ау ч н о -
педагогических кадров через программы магис-

Алтын күз · Дары осени.

Қазақстан халықтарының бірлігі күні
День единства народа Казахстана.

Университет маржаны · Жемчужина университета
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салауатты өмір салтын ұстануын,  от-
ансүйгіштік, кісілік, азаматтық, еңбекқорлық, ин-
тернационалдық сияқты адами құндылықтарды 
игеруіне және мәдениеттілік, білімділік,  кәсіби 
іскерлік сапалығының маңыздылығын арттыру. 
Жалпы саяси және құқықтық мәдениетті, саяси-

қоғамдық белсенді азаматтық тұлғаны қалып-
тастыру.   

§ Оқытушы-профессорлар құрамын жүйелі 
түрде жаңғыртып отыру, магистрату-
ра және PhD докторантураларының 
бағдарламасы арқылы ғалым-
педагогтарды даярлаудың жаңа 
үлгісін енгізу, медиапедагогика при-
нциптері мен заңдылықтарын ескере 
отырып, оқытушылар мен профессор-
лардың біліктілігін арттыру.

§ Университет және жұмыс беруші 
арасында өзара әрекеттестікті қалып-
тастыру, нақты бір бағытта даярлық 
пен оны игеруде сапаны бағалау бо-
йынша түлектің кәсіби және әлеу-
меттік тұлғалық білігін анықтауда 
жұмыс берушілердің түрлі қатысу 
жолдарын анықтау.  

§ Анықтама-библиографиялық, 
кітапханалық және пайдаланушылар-
ға ақпараттық қызмет көрсетуді 
жетілдіру.

§ Білім беруде тазалық пен қауіпсіздікті қамта-
масыз ету, оқытушылардың еңбегі мен студент-
тердің  демалуына, тұруына жағдай жасау. 

§ Оқу үрдісі жаңашыл талаптарда дамуы үшін 
тұрақты қаржыландырумен қамтамасыз ету.

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің басымдық беретін 
міндеттерінің бірі - білім беру сапасын тұтас 
жүйе ретінде қамти отыра, жоғары білім беру 
стандарттары мен бірыңғай ұйымдастыру ұста-

тратуры и докторантуры PhD, повышение квали-
фикации ППС с учетом закономерностей и при-
нципов медиапедагогики.

Формирование системы взаимодействия меж-
ду работодателем и университетом, определение 
множества форм участия работодателей в про-

цессе выявления профессиональных 
и социально-личностных компетен-
ций выпускников по конкретным на-
правлениям подготовки и оценки ка-
чества их усвоения.

Совершенствование библиотечно-
го, справочно-библиографического и 
информационного обслуживания по-
льзователей.

Обеспечение безопасных и сани-
тарных условий обучения, прожива-
ния и отдыха студентов и труда препо-
давателей.

Обеспечение устойчивого финан-
сирования учебного процесса с уче-
том современных требований к его 
развитию.

Формирование целостной системы 
обеспечения качества образования, 
основанной на единых принципах 

организации и стандартах качества высшего об-
разования, способствующей органичной интег-
рации многопрофильного вуза в мировое образо-

вательное пространство и сохранению целос-
тности развития вуза,  – одна из приоритетных за-
дач Северо-Казахстанского государственного 
университета им. М. Козыбаева.   

На сегодняшнем этапе развития в деятельнос-
ти по обеспечению качества университет делает 
акцент на эффективное планирование, совре-
менный менеджмент, внутреннюю оценку и мо-
ниторинг качества, непрерывное улучшение и 
корпоративное обучение.

Ректорат археологиялық экспедицияда
Ректорат в археологической экспедиции
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кеңістігіне шығаруды көздеп отыр.
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың стратегия-

лық даму жоспарында университет миссиясы не-
гізгі қызмет түрі мен даму перспективасы болып 
саналады. 

Сапа саласындағы саясат - жоғары оқу орны-
ның стратегиялық жоспарының құрамды бөлігі, 
онда білім берудің сапасы бойынша негізгі 
міндеттемелер беріледі. Университеттің Страте-
гиялық мақсаттары мен Сапа саласында-
ғы саясаты барлық құрылымдық 
бөлімшелердің жұмысына негіз болады. 
Қойылған мақсат пен міндеттердің орын-
далуы ПОҚ-тың индивидуалдық жұмыс 
жоспарынан, бөлімшелер мен мәжіліс 
органдардың жылдық жұмыс жоспары-
нан көрінеді.

Миссия мен Стратегиялық міндет-
терді жүзеге асыру үшін университет бас-
қарудың жаңа жолдарын қолдануда. 
Оған менеджментке дәстүрлі, үдерістік, 
жүйелік жол табу, үнемі жетілдірудің 
әдіснамасын пайдалану жатады. 2005 
жылы университетіміз Қазақстанның ал-
ғашқы он жоғары оқу орындары арасы-
нан бірінші болып сапа менеджмент 
жүйесін (СМЖ) енгізді, сертификаттау-
дан сәтті өтті, сапа  менеджмент жүйесін 
әрі қарай дамытуды жалғастыруда. Бұл 
жүйе бірінші кезекте білім беру, тәрбие, 
ғылыми ортаны қалыптастыруға жағдай 
туғызды. Оның оқу үдерісін ұйымдасты-
руда жоғары жетістіктерге жетуде, сту-
денттердің оқыту сапасын арттыруда,  за-
ңнамалық талаптарды сақтау мен ішкі ба-
ғалау рәсімдерді дайындауда пайдасы 
зор. 

ЖОО-ның ішкі жүйесін жетілдіру – са-
па кепілі. Сондықтан да білім берудің әр 
саласында жақсартулар жүргізіліп жатыр. Уни-
верситет өзін-өзі бағалаудың бірнеше нұсқасын 
қолданады: ішкі бағалау рәсімін дайындау бары-
сында өзін-өзі бағалау (аттестация, институцио-
налды, бағдарламалық аккредитация), ҚР Пре-
зидентінің «Алтын Сапа» сыйлығының критери-
йіндегі сәйкестікке қатысты өзін-өзі бағалау, 
білім беру бағдарламасы рейтинг агеттігінің кри-
терийіндегі сәйкестікке қатысты өзін-өзі баға-
лау.       

 Жоғары оқу орнына өзін-өзі бағалаудан басқа 
ішкі аудит рәсімі енгізілді. Ішкі тексерістерді 
ЖОО-да арнайы оқытылған, қажетті біліктілігі 
бар қызметкерлер жүргізеді. Университеттің қа-
жеттілігіне қарай тексерістің мақсаты мен 
көлемі өзгеріп отырады. 

Ақпарат беру мақсатында білім беру порта-
лында  Web-сауалнама жүйесі орналастырыл-
ған. Сауалнама қорытындысы бойынша жақсар-
тудың қысқа және ұзақ жеделдетілген бағдарла-

проецируются далее на все структурные подраз-
деления.  Цели и задачи отражаются также в годо-
вых планах работы подразделений и совещатель-
ных органов, в индивидуальных планах работы 
ППС. 

Для успешной реализации миссии и стратеги-
ческих задач университет использует новые под-
ходы к управлению. Это предполагает сочетание 
традиционного, процессного и системного под-

ходов к менеджменту, использование методоло-
гии постоянного совершенствования. В числе 
первых 10 вузов Казахстана в 2005 году универ-
ситет внедрил, сертифицировал и продолжает 
успешно развивать систему менеджмента качес-
тва (СМК). Данная система ориентирована, в пер-
вую очередь, на формирование благоприятной 
образовательной, воспитательной и научной сре-
ды. Она является мощным инструментом для дос-
тижения высоких результатов в организации 
учебного процесса, повышения качества обуче-
ния студентов, соблюдения законодательных тре-
бований, а также подготовки к внешним оценоч-
ным процедурам. 

Совершенствование внутривузовской систе-
мы гарантии качества невозможно без знания об-
ластей, где необходимо провести улучшения. 
Университет использует несколько вариантов са-
мооценки: самооценку в ходе подготовки к внеш-
ним оценочным процедурам (аттестации, инсти-

 ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл · 20 лет Независимости РК
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ным негізінде әлемдік білім беру кеңістігінде 
көп салалы ЖОО-ның интеграциясына қосылу-
ына мүмкіндік туғызу, жоғары оқу орнының да-
му тұтастығын сақтау.

Қазіргі кезеңде университетіміз сапаны дамы-
туды қамтамасыз ету бойынша тиімді жоспарлау, 

қазіргі менеджмент, ішкі баға мен сапа монитор-
ингісіне, корпоративті оқыту мен үздіксіз жақ-
сартуларға көп көңіл бөлуде. 

Университет қызметінің жалпы мақсаты 
«М.Қозыбаев атындағы СҚМУ Миссиясы» бо-
лып табылады. 2008 жылы институционалды ак-
кредитацияға дайындық аясында универси-
теттің алғашқы миссиясы әзірленді.  Сыртқы 
орта факторы мен университеттік білім беру 
дәстүрін сақтауды және жоғары білім берудің ал-
дында тұрған міндеттерді ескере отыра, М.Қозы-
баев атындағы СҚМУ өзінің миссиясын «Қазақ-
станның солтүстік өңірінде республика дамуы-
ның стратегиялық міндеттерін шешуге қабілетті 
жоғары кәсіби және әлеуетті тұлғаны қалыптас-
тыру» ретінде анықтады. Университет ұжымы 
біртұтас инновациялық, ақпараттық және анали-
тикалық, әлеуметтік бағытталған ортаны дамы-
тып, университетті әлемдік білім беру 

В качестве общей цели деятельности универ-
ситета выступает «Миссия СКГУ им. М. Козыба-
ева». Впервые миссия университета была разра-
ботана в 2008 году в рамках подготовки к инсти-
туциональной аккредитации. Учитывая задачи, 
которые стоят сегодня перед высшим образова-
нием, факторы внешней среды и стремление со-
хранить традиции университетского образова-
ния, СКГУ им. М. Козыбаева определил свою 
миссию как «формирование в Северном регионе 
Казахстана высокопрофессиональной и соци-
ально успешной личности, способной решать 
стратегические задачи развития республики. Кол-
лектив университета нацелен на развитие еди-
ной инновационной,  информационно-
аналитической, социально ориентированной сре-
ды, способствующей интеграции университета в 
мировое образовательное пространство».

Миссия является основой для выбора ключе-
вых видов деятельности и перспектив их разви-
тия, которые обозначены в «Стратегическом пла-
не развития СКГУ им. М. Козыбаева». 

Составной частью стратегического планиро-

вания в вузе является «Политика в области качес-
тва», которая отражает основные обязательства 
по качеству образовательных услуг. Стратеги-
ческие цели и «Политика в области качества» 

Білім күні · День знаний

Білім күні · День знаний
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масы әзірленеді. 
Кафедра, факультет, ПОҚ қызметінің ішкі рей-

тингілік жүйесі туралы ереже негізінде кафедра, 
факультет жұмысын іштей бағалауда рейтинг 
қолданылады. Бағалау кезінде қолданылатын са-
лыстырмалы көрсеткіштер ұжымның негізгі 
міндеттерін шешуге бағытталған. Рейтинг қоры-
тындысы ЖОО-ның Ғылыми кеңесінде қарасты-
рылып, келесі оқу жылында құрылым бөлімш-
елерінің нақты қай қызметі бойынша жұмыс 
істеу керектігі анықталады.  

Сапалы білім беруді қамсыздандыруда жаңа 
әдістерді, ұстанымдарды қолдану көбінесе қыз-
меткерлер мен оқытушылардың кәсіби дайын-
дығына байланысты болып келеді.  Университет 

оқыту құндылығын, оның әлеуетті пайдасын 
түсініп,  корпоративті оқыту жүйесін енгізуге 
күш салып жатыр. Бұл жүйеге біліктілікті артты-
ру курстары, корпоративті семинар, мастер-
класс, ақпараттық мәжілістер, корпоративті жел-
ілер кіреді. Корпоративті оқытудың үш дең-
гейлік түрі бар: ұйымдастырушылық, индивиду-
алдық, топтық. Ондағы оқу тақырыптары 
көптүрлі, өзектілігімен ерекшеленеді.  Курс, се-
минар тақырыптарына білім беру менеджмент 
мәселелері, стратегиялық жоспарлау,  Деминга 

туциональной и программной аккредитации), са-
мооценку на соответствие критериям премии 
Президента РК «Алтын Сапа», самооценку обра-
зовательных программ на соответствие критери-
ям рейтинговых агентств.

Кроме самооценки, в вузе внедрена процедура 
внутреннего аудита. Внутренние проверки про-
водятся специально обученными сотрудниками 
вуза, обладающими необходимой квалификаци-
ей. Цели и объем проверки изменяются в зависи-
мости от потребности университета. 

В целях информационной поддержки разрабо-
т а н а  и  и с п о л ь з у е т с я  с и с т е м а  We b -
анкетирования, которая размещена на образова-
тельном портале и позволяет проводить опросы 

в удаленном режиме. По результатам 
опросов разрабатываются краткосроч-
ные и долгосрочные программы улуч-
шений. 

Внутренней оценкой деятельности ка-
федр, факультетов является рейтинг, 
проводимый на основании положения о 
внутренней рейтинговой системе оцен-
ки деятельности ППС, кафедр, факуль-
тетов. Сравнительные показатели, ис-
пользуемые при оценке, ориентируют 
коллектив на решение основных задач. 
Итоги рейтинга рассматриваются на 
Ученом совете вуза и выступают моти-
вационным фактором качества деятель-
ности конкретного структурного под-
разделения на следующий учебный год.

Успех применения новых методов, 
подходов и принципов в обеспечении ка-
чественного образования во многом за-
висит от профессиональной подготовки 
сотрудников и преподавателей. Осозна-
вая ценность обучения и его потенци-
альную выгоду, университет стремится 
внедрить систему корпоративного об-
учения. В эту систему включены курсы 
повышения квалификации, корпоратив-
ные семинары и мастер-классы, инфор-
мационные совещания, корпоративные 
сети. Корпоративное обучение выстра-
ивается на трех уровнях: индивидуаль-
ном, групповом и организационном. Те-
матика обучающих мероприятий мно-

гогранна и всегда отличается своей актуальнос-
тью. В тематику курсов, семинаров включены 
также вопросы менеджмента образования, стра-
тегического планирования, применения цикла 
Деминга (PDCA), формирования миссии уни-
верситета, применение стратегии Аристотеля и 
таблиц Ганта, методы экономичного планирова-
ния проектов. 

Частью комплекса мер по повышению компе-
тентности персонала в сфере качества стала тра-
диция ежегодного проведения Недели качества. 

 Университеттің шығармашылық ұжымы
Творческие коллективы университета
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(PDCA) циклін қолдану, университет миссиясын 
қалыптастыру, Гант кестесі мен Аристотель стра-
тегиясын қолдану, жобалардың экономикалық 
жобалау әдістері кіреді. 

Қызметкерлердің құзіреттілігін сапа саласын-
да арттыру бойынша шаралар кешенінің бір 
бөлігі ретінде дәстүрлі түрде сапа Аптасы 
өтіледі.  Апта бағдарламасына ғылыми-

тәжірибелік конференция, ақпараттық және ғы-
лыми-әдістемелік семинарлар, кітап, журналдар 
көрмесі, ашық сабақтар, дөңгелек үстелдер кірді. 
Сапа Аптасындағы іс-шаралардың тақырыбы 
қазіргі мәселелерді қамтиды.

 2010 жылы ЖОО-ның ин-
ституционалды аккредитация-
дан өтуі, ҚР Ұлттық  БҒМ 
к у ә л і г і н  а л у ы  б а с қ а р у  
тиімділігін және мамандарды 
даярлаудағы сапаның жоғары 
екенін дәлелдеді. 

М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ-дың тәжірибесіндегі са-
паны дамыту және жүйені қам-
сыздандыруды жетілдіруде 
таңдалынып алынған бағыты 
білім беру деңгейінің сапасын, 
жұмыс тиімділігін арттырып, 
тұтынушысын қанағаттанды-
рып, университеттің бәсеке-
лестік қабілеті мен беделін нығайтады.

Оқу ордасының материалдық-техникалық ба-
засы ұдайы дамып отырады.

2004  жылы қашықтықтан басқаратын элек-
тронды Ричи-Кретьен жүйесінің 0,77  метрлік те-
лескобы бар астрофизикалық обсерватория  
ашылды. Оның құрамына планетарий кіреді. Ол 
жердің кез келген нүктесінен жылдың кез келген 
мезгілі мен тәулігінде аспан сферасындағы үш 
мыңнан астам жұлдыздардың түрлі түсті бей-
не с ін  бақылайтын виртуалды кешен.  
Астрофизикалық орталық тек қана оқу-ғылыми 
және мәдени шараларды шешуге мүмкіндік 
беріп қоймайды, сонымен қатар мемлекетара-
лық ғарыштық  зерттеулерге де өзіндік үлесін қо-

В программу Недели включаются научно-
практические конференции, информационные и 
научно-методические семинары, выставки книг 
и журналов, круглые столы, открытые занятия. 
Тематика мероприятий Недели качества соотве-
тствует современным проблемам.

Подтверждением эффективности управления 
и качества подготовки специалистов стало про-

хождение вузом в 2010 году 
институциональной аккреди-
тации и получение свидет-
ельства НАЦ МОН РК. 

Опыт СКГУ им. М. Козыба-
ева показывает, что направле-
ния, выбранные для соверше-
нствования системы обеспе-
чения и развития качества, 
способствуют изменению ка-
чественного уровня образова-
ния, повышению эффектив-
ности деятельности, росту 
удовлетворенности потреби-
телей, укреплению престижа 
и конкурентоспособности 

университета.
Постоянно развивается материально-

техническая база вуза. 
В 2004году в вузе построена обсерватория с 

планетарием, оснащеная 0,77м. телескопом сис-
темы Ричи-Кретьена с системой дистанционно-
го управления и сбора данных и ПЗС – матрицей 
исследовательского типа,  что позволяет вести ис-
следования в области физики нестационарных 
звезд, физики тел Солнечной системы и ближне-
го космоса (метеорных явлений, серебристых об-
лаков, планет). На базе планетария ведется пре-
подавание основ астрономии и астрофизики, а 
также наук о Земле. Аналогов обсерватории нет в 
вузах СНГ. 

Проведенные в 2005 году работы по модерни-
зации фасада главного корпуса с установкой на 
нем часов с 2-х метровым циферблатом, сделали 
здание украшением города. Аналогов в вузах нет. 

 ҚР ЖОО арасындағы  6-шы жазғы Универсиада 
6 летняя Универсиада среди вузов РК.

ОПҚ арасындағы  Салауатты өмір салты спартакиадасы
Спартакиада Бодрость и здоровье среди ППС.
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сады. Ол ТМД-ның аумағындағы жоғары оқу 
орындарының ішіндегі жалғыз обсерватория.

2005 жылы бас корпустың бет жағы қайта жа-
сақталып, корпустың төбесіне  циферблатының 
диаметрі екі метрлік үлкен сағат орнатылды. Ол 
ғимараттың ғана көркі болмай қаланың без-
ендіріліміне айналды. Осындай дүркін-дүркін со-
ғып тұратын ғажайып сағат басқа жоғары оқу 
орындарында жоқ.

2008 жылы оқу-спорттық кешен жүзу 
бассейнімен пайдалануға берілді. Халы-
қаралық стандартқа толық жауап беретін 
бассейн түрлі жарыстар мен жаттығулар 
өткізуге мүмкіндігі бар, сондай-ақ, талап-
тарға сай дене шынықтыру сабақтарын 
өткізетін жаттығу, тренажер залдары, 
мультимедиалық кешен орналасқан ғажа-
йып ғимарат деуге болады. Мыңдаған сту-
денттер мен оқушылар жыл бойы жүзу 
спортымен айналысуға мүмкіндік алды.

2009 жылы жатақханалардың бірі қайта 
жарақталып, қазір онда ғылыми бөлімш-
елер, дизайн кафедрасы, кітапхана және 
университеттің дәрігерлік пункті орна-
ласты. 

 Емхана осы заманғы медициналық жаб-
дықтармен қамтамасыз етілген, терапевт, 
гинеколог, кардиолог, офтальмолог, уролог, ото-
риноларинголог,  УЗИ-диагностика дәрігері,  
функциональды диагностикалық дәрігерлер 
(ЭКГ, ЭХО-КГ),  процедура мен физиокабинет-
тер оқу орнының оқытушылары мен қызметкер-
леріне, студенттерге тегін қызмет көрсетеді.

2010 жылы екі қабатты тарихи ғимарат қайта 
жарақталып, СҚМУ-дың тарихи мұражайына, 
студенттердің білім алуына қолайлы интернет-
кафеге айналды. 

Қазіргі Солтүстік Қазақстан мемлекеттік уни-
верситеті басқару жүйесі қалыптасқан, матери-
алдық-техникалық базасы дамыған,  ел ішіндегі 
және сырттағы беделі жыл санап артып келе жат-
қан, қаржыландыру жағдайы тұрақты білім орда-

В 2008 году введен в эксплуатацию Учебно-
спортивный комплекс с плавательным бассей-
ном. Длина водной дорожки 50 метров соотве-
тствует международным стандартам.  В здании 
комплекса имеются гимнастический и тренажер-
ный залы, учебные аудитории, укомплектован-
ные мультимедийными комплексами. Сегодня 
это одно из красивых зданий города. Тысячи сту-
дентов и школьников получили возможность за-
ниматься водными видами спорта круглый год. 

В 2009 году вузом осуществлены масштабные 
работы по переоборудованию одного из обще-
житий. Сейчас в этом здании разместились на-
учные подразделения, кафедра дизайна, библио-
тека и здравпункт университета. 

В здравпункте, оборудованном новейшим ме-
дицинским оборудованием,  осуществляется на 
бесплатной основе прием студентов, сотрудни-
ков и преподавателей вуза такими врачами как: 
терапевт, гинеколог, кардиолог, офтальмолог, уро-
лог, оториноларинголог, врач УЗИ-диагностики, 
врач функциональной диагностики (ЭКГ, ЭХО-
КГ), работают процедурный и физиокабинеты.

В 2010 году в переданных вузу исторических 
зданиях проведены реставрационные и ремон-

Жүзу бассейні · Плавательный бассейн.

Құрғақ зал · Сухой зал   
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сына айналды. Жаңа ақпараттық технологиялар-
ды енгізуде және басқарушылық шешімдерде 
аналитикалық ақпараттық қолдау жасауда Қазақ-
стан Республикасының  жоғары оқу орындары 
арасында алдыңғы орындардан көрінеді. 

Университет марапаттары
Оқу орнының сіңірген еңбегін төменгі мара-

паттардан көруге болады:
· 2003 жылы Астана қаласында өткен білім 

және ғылым саласында жеткен жетістіктері үшін 
«XXI ғасырдағы білім және ғылым» атты халы-
қаралық «Гран-при»-ді жеңіп алды.

· 2004 жылы Халықаралық басқарма қорының 
шешімімен «Іскерлік тәжірибесіндегі жоғары са-
пасы үшін» Алтын медалімен марапатталды. 

· 2005 жылы Астана қаласында өткен «XXI ға-
сырдағы білім және ғылым» атты II Қазақстан-
дық көрмеде «Білім беруде жаңашыл 
әдістерді енгізгені мен үздік безендірілген 
стенд үшін» бірінші орын алды.

· 2005 жылы шілде айында ИСО 
9001:2000 халықаралық талаптарына сай 
болуына байланысты «Русский Регистр» 
және IQNet Халықаралық сертификациясы 
Желісі сертификаттауынан өтті. 

· 2006 жылы оқу орнының оқу үрдісін жа-
ңашыл оқулықтармен қамтамасыз еткені 
үшін және кітап қорын қарқынды жаңар-
тып отыруына зор үлес қосқаны үшін 
А.Байтұрсынов атындағы медалмен мара-
патталды.

· 2006 жылы Оксфорд қаласында «XXI ға-
сыр Көшбасшылары» Халықаралық имидж 

бағдарламасы және Еуропалық ректорлар клубы 
ұйымдастырған конференцияда «Еуропалық са-
па» Халықаралық марапатын иеленді.

· 2007 жылы «Сапа саласындағы жетістіктері 
үшін» Президент премиясы байқауына қатысып, 
байқау қорытындысы бойынша Президент 
Әкімшілігі жетекшісінің алғыс хатына ие болды. 

тные работы. Разрушающийся памятник исто-
рии и архитектуры превратился в два современ-
ных комплекса: музей истории СКГУ и Интер-
нет-кафе для студентов.

Сегодня СКГУ имеет эффективную систему 
у п р а вл е н и я ,  р а з в и ту ю  м ат е р и а л ь н о -
техническую базу, устойчивое финансовое поло-
жение и хорошую репутацию. По уровню внед-
рения информационных технологий и созданию 
аналитической информационной поддержки 
управленческих решений университет занимает 
одну из ведущих позиций среди вузов Республи-
ки Казахстан. 

Награды университета
Заслуги вуза не раз отмечались различными на-

градами:
За лучшие достижения в области образования 

и науки в 2003 году университет получил 
«Гран-при» Международной выставки 
«Образование и наука XXI века» в г. 
Астане. 

В 2004 году решением Правления Меж-
дународного фонда вуз награждён Золотой 
медалью «За высокое качество в деловой 
практике». 

В 2005 году на II-й Казахстанской вы-
ставке «Образование и наука XXI века» вуз 
занял первое место «За лучшее оформле-
ние стенда и внедрение современных мето-
дов обучения» в г. Астане. 

В июле 2005 года вуз сертифицирован на 
соответствие требованиям международно-
го стандарта качества ИСО 9001:2000 в сис-
теме сертификации «Русский Регистр» и 

Международной Сертификационной Сети 
IQNet. 

В 2006 году награжден медалью им. А. Бай-
турсынова за большой вклад в обеспечение учеб-
ного процесса учебниками нового поколения и 
интенсивное обновление книжного фонда вуза.

В 2006 году в г. Оксфорде на конференции, 

«Антурнан»  хореография ансамблі
Хореографический ансамбль «Антурнан».

Гимнастикалық шоу · Гимнастическое шоу.
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 Аталмыш марапаттар білім беру мен ғылыми 
жұмыстарда инновациялық технологияларды не-
гізге ала отырып жетістіктерге жеткенінің 
көрсеткіші.

организованной Международной имиджевой 
программой «Лидеры XXI столетия» и Европей-
ским клубом ректоров, вуз удостоен междуна-
родной награды «Европейское качество».

В 2007 году вуз принял участие в конкурсе на 
премию Президента «За достижения в области ка-
чества». По результатам конкурса университет 
был отмечен благодарностью руководителя 
Администрации Президента.

Эти награды являются показателем качества 
выполняемой образовательной и научной рабо-
ты, основанной на применении передовых инно-
вационных технологий.

Қазақстан халықтарының бірлігі күні
День единства народа Казахстана.



Оқу бөлімі – университет жұмысының ең ма-
ңызды және көпқырлы бағыттарының бірі, оны 
табысты ұйымдастырып отырған оқу ісі 
жөніндегі проректор - биология ғылымдарының 
кандидаты, PһD докторы, профессор Қайыржа-
нова Лаура Советқызы.Оқу үдерісін басқару, нор-

мативті-құқықтық және ұйымдық қамтамасыз 
ету – оқу ісімен айналысушы бөлімдердің басты 
міндеті. Оның құрамында: оқу-әдістемелік қыз-
меті (студенттік статистика бөлімі, әдістемелік 
жұмыс бөлімі, оқу-ұйымдық бөлім, диспет-
черлік қызмет орталығы), оқу-инновациялық 
қызметі (инновациялық білім беру технология-
ларының орталығы, компьютерлік тестілеу орта-
лығы, қашықтықтан оқыту секторы), тіркеуші 
бөлім (офис), бітірушілерді жұмыспен қамтуға 
көмек көрстету  орталығы. Оқу үдерісін қажетті 
оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми материалдар-
мен М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың ғылыми 
кітапханасы қамтамасыз етеді. 

ҚР «Білім туралы» Заңына,  Болон деклараци-
ясына және басқа білім саласындағы халықара-
лық құжаттарға сәйкес университет 2004 жыл-
дан бастап дайындықтың үш деңгейін қамтитын: 
бакалавриат - магистратура, кредиттік оқыту тех-
нологиясын жүзеге асыруға кірісті. 

Қазіргі кезде универститет студенттерге жеке 
білім траекториясы мен оқытушыларды таңдау-
ға мүмкіндік беретін кредиттік оқыту технологи-
ясы бойынша мамандарды даярлауды жүзеге асы-
рып отыр. 

Үздіксіз білім жүйесінің даму тенденциясын 
ескере отыра, университет дамуының негізгі 
міндеттері:

�инновациялық білім технологиясын дамыту;
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Учебная работа – это одно из наиболее важных 
и многогранных направлений в деятельности 
университета, ее организацию успешно осуще-
ствляет проректор по учебной работе – кандидат 
биологических наук, доктор PhD, профессор Ка-
иржанова Лаура Советовна.Управление учеб-

ным процессом, разработка 
нормативно-правового и 
организационного обеспе-
чения – основная задача 
подразделений, занимаю-
щихся учебной работой, в 
состав которых входят:  
учебно-методическая служ-
ба (отдел студенческой ста-
тистики, отдел методичес-
кой  работы ,  учебно-
организационный отдел, 
центр диспетчерской служ-
бы), учебно-инновацион-
ная служба (центр иннова-
ционных образовательных 
технологий, отдел компью-
терного тестирования, сек-
тор дистанционного обра-

зования), отдел регистратора, центр содействия 
трудоустройству выпускников. Обеспечением 
учебного процесса необходимыми учебными, 
учебно-методическими и научными материала-
ми занимается научная библиотека СКГУ им. М. 
Козыбаева.

В соответствии с Законом Республики Казах-
стан «Об образовании», Болонской декларацией 
и другими международными документами в сфе-
ре образования с 2004 года вуз приступил к реа-
лизации кредитной технологии обучения, вклю-
чающей в себя три уровня подготовки: бакалав-
риат – магистратура – докторантура. 

В настоящее время вуз осуществляет подго-
товку специалистов по кредитной технологии об-
учения, обеспечивающей студентам выбор инди-
видуальной образовательной траектории и пре-
подавателей. 

С учетом тенденций развития системы непре-
рывного образования, основными задачами раз-
вития университета являются:

�развитие инновационных образовательных 
технологий;

�систематическая оценка удовлетворенности 
потребителей;

�постоянное взаимодействие со среднеобра-
зовательными учреждениями;

�повышение качества образования путем соче-
тания фундаментальных научных знаний с ин-

ОҚУ БӨЛІМІ
Учебная работа
ОҚУ БӨЛІМІ

Учебная работа

Лекционная аудитория №2



�тұтынушылардың қанағаттанушылық 
жүйелі бағасы;

�орта білім мекемелерімен тұрақты қарым-
қатынас;

�іргелі ғылыми біліммен ақпараттық, матери-
алдық, педагогикалық және әлеуметтік техноло-
гияларды байланыстыру арқылы білім сапасын 
арттыру;

�іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді 
ұйымдастыру және жүргізу; 

�үйренушілердің академиялық ұтқырлықта-
рына жағдай жасау;

�азаматтық пен отансүйгіштікке тәрбиелеу, 
олардың рухани, адамгершілік тәрбиесі.

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының 
бастамасымен 2004 ж. университетте оқу 
үдерісін ақпараттық-сараптама кешенді басқару 
«Электронды ректорат» жұмысын бастады. 
Бүгінгі күні бұл жобаны жүзеге асырушылар: 
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ ректоры Әшімов 
О.Б., оқу ісі жөніндегі проректор Қайыржанова 
Л.С., оқу-инновациялық қызметінің бастығы 
Шпак А.В. «Электронды ректорат» - бұл оқу қо-
рының жедел мониторингі бойынша негізгі атқа-
рымдарын және оқу үдерісінің қызметін қамта-
масыз ететін ректорат, деканат, кафедра меңге-
рушілері, қызметтер мен бөлімдер деңгейінде 
оқу үдерісін басқаруға ақпараттық қолдау мен ав-
томаттандыруды қамтамасыз ететін кешен.    

Сөйтіп, іскер қауымдастық үздіксіз білімнің қа-
жеттілігін айтып отыр. Осыған орай оқу үдерісі 
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формационными, материальными, педагогичес-
кими и социальными технологиями;

�организация и проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований; 

�создание условий для академической мо-
бильности обучающихся;

�воспитание гражданственности и патриотиз-
ма, их духовного, нравственного воспитания.По 
инициативе ректора СКГУ им. М. Козыбаева 
Ашимова У.Б. в 2004 году в вузе началась разра-
ботка информационно-аналитического комплек-
са управления учебным процессом «Электрон-
ный ректорат». На сегодняшний день руково-
дство данным проектом осуществляют: ректор 
СКГУ им. М. Козыбаева Ашимов У.Б., проректор 
по учебной работе Каиржанова Л.С., начальник 
учебно-инновационной службы Шпак А.В.  
«Электронный ректорат» - это комплекс, кото-
рый обеспечивает информационную поддержку 
и автоматизацию основных функций по опера-
тивному мониторингу образовательных ресур-
сов и управлению образовательными процесса-
ми на уровне ректората, деканатов, заведующих 
кафедрами, служб и отделов, обеспечивающих 
обслуживание учебного процесса.

Таким образом, деловое сообщество диктует 
необходимость непрерывного образования. В 
связи с этим процесс обучения приобретает ха-
рактер постоянной незавершенности, открытос-
ти. Жизнь заставляет учиться, доучиваться, пере-
учиваться. 

12011 жылғы магистрант түлектер · Выпуск магистрантов 2011 год



ылғи аяқталмағандық, ашықтық сипатқа ие бола-
ды. Өмір бойы оқуға, жете оқуға, қайта оқуға 
мәжбүрлейді.

Жыл сайынғы Президент Жолдауының 
міндеттерін әрі қарай орындау мақсатында, яғни, 
бітірушілердің кәсіби құзыретін анықтауда 
жұмыс берушілердің қатысуын қамтамасыз ету 
арқылы оқу орны жұмыс берушілермен байла-
нысты кеңейтуді мақсат етіп отыр.

Бүгін біз үшін үлкен мақсат – жұмыс беруш-
ілермен тығыз қарым-қатынас орнату. Олардың 
шешімі мамандарды даярлауда талаптарды анық-
тау ғана емес, сонымен қатар, оқу үдерісіне тіке-
лей қатысуы болып табылады. Облыс әкімдігі 
мен ҚР БжҒМ-мен бірге ЖОО-ны басқаруға 
жұмыс берушілерді тарту, университеттің бәсе-
кеге қабілеттілігін арттыруға көмектесу және ин-
новациялық қызмет пен материалдық - техника-
лық базасын дамыту мақсатында құрамында 
Біләлов С.С., Әшімов О.Б., Жақыпова Ф.Н., Баш-
маков А.А., Шөкенов А.Ж., Қажырақымов Ж.О., 
Қожахметов Р.А., Коровин И.В., Бишимов К.Е., 
Илдырымов Г., Леонтьев С.Г., Әбілмәжінов 
М.М., Татаров И.В., Бармин В.Н., Григоренко 
С.И., Жигалов Н.В. бар Қамқоршылық кеңесі 
құрылды.

Оқу-әдістемелік қызметінің ұжымы мен уни-
верситет бөлімшелерінің тығыз байланысы арқы-
лы оқу үдерісінің ұйымдастыруын жетілдіру, ин-
новациялық оқыту технологиясы мен белсенді 
ойлау жаңа педагогикалық тәсілдерін қолдану 
мәселелері жемісті шешіліп отыр. Қазіргі кезде 
барлық факультеттер мен институтта әртүрлі ба-
қылау мен оқыту бағдарламалары, электронды 
анықтама жүйесі, шынайы - виртуалды зертха-
налар, мультимедиалық лингафондық кабинет-
тер, компьютерлік сыныптар, мамандандырыл-
ған зертханалар және т.б. қолданылады. Мұның 
бәрі интеллектуалды машықты дамытуға және 
олардың кәсіби құзыретін белсенді қалыптасты-
руға мүмкіндік береді. 

Әр кезеңде жоғары білім саясаты мен тұғыр-
намасын жасап, іске асырған проректорлар: сырт-
тай оқыту бойынша – Е.Ф.Рауче (1949-1951 
жж.), С.П.Шевченко (1951-1976 жж.), И.С.Белет-
ченко (1961-1971жж.), П.В.Хорольский (1971-
1976 жж.), Н.П.Белецкая (1976-1978 жж.), 
В.И.Сакун (1978-1986жж.),  Х.Д.Жүнісов (1986 
ж . ) ,  Л .М.Андреева  (1986 -1989  жж. ) ,  
Л.А.Капитанова (1989-1993 ж.ж.), М.М.Тайжа-
нова (1993-1994 жж.); күндізгі оқыту бойынша - 
М.Б.Гренадер (1960-1962 жж.), Т.Д.Гольдштейн 
(1962-1964 жж.), И.Я.Гармс (1964-1967 жж.), 
А.А.Карстен (1967-1972 жж.), И.С.Белетченко 
(1972-1973 жж.), А.А.Карстен (1973-1988 жж.), 
Ф.А.Сим (1988-1994 жж.), Р.Ж.Шөкенова (1994-
1997 жж.), А.А.Тукачев (1997-2000 жж.), 
О.Ш.Құрманалиев (2000-2002 жж.), В.П.Гусаков 
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В  целях дальнейшего исполнения задач еже-
годного Послания Президента вузом поставлена 
цель расширения связей с работодателями, в час-
тности, через обеспечение участия работодате-
лей в определении профессиональных компетен-
ций выпускников.  

Важная задача для нас сегодня – обеспечение 
тесной взаимосвязи с работодателями. Ее реше-
ние должно заключаться не только в определе-
нии требований к подготовке специалистов, но и 
непосредственном их участии в учебном процес-
се. Совместно с акиматом области и МОН РК, с 
целью привлечения работодателей к управлению 
вузом,  содействия в повышении конкурентоспо-
собности университета и развития инновацион-
ной деятельности и материально-технической ба-
зы создан Попечительский совет, в состав кото-
рого вошли: Билялов С.С., Ашимов У.Б., Жакы-
пова Ф.Н., Башмаков А.А., Шукенов А.Ж., Каж-
рахимов Ж.О., Кожахметов Р.А., Коровин И.В., 
Бишимов К.Е., Илдырымов Г., Леонтьев С.Г., 
Абильмажинов М.М., Татаров И.В., Бармин 
В.Н., Григоренко С.И., Зенченко Г.И., Жигалов 
Н.В.

Коллективом учебно-методической службы в 
тесном сотрудничестве с подразделениями уни-
верситета успешно решаются проблемы совер-
шенствования организации учебного процесса, 
использования инновационных технологий об-
учения и новейших педагогических приемов ак-
тивного мышления. В настоящее время на всех 
факультетах и в институте активно используют-
ся различного вида контролирующие и обучаю-
щие программы, электронные справочные сис-
темы, реально-виртуаль-ные лаборатории, об-
орудованы мультимедийные лингафонные каби-
неты, компьютерные классы, специализирован-
ные лаборатории и многое другое. Все это позво-
ляет развивать у студентов интеллектуальные на-
выки и активно формировать их профессиональ-
ные компетенции.

В разное время политику и концепцию высше-
го образования разрабатывали и внедряли про-
ректоры: по заочному обучению – Е.Ф.Рауче 
(1949-1951 гг.), С.П.Шевченко (1951–1961 гг.), 
И.С.Белетченко (1961-1971 гг.), П.В.Хорольский 
(1971-1976 гг.), Н.П.Белецкая (1976-1978 гг.), 
В.И.Сакун (1978-1986 гг.), Х.Д.Джунусов (1986 
г. ) ,  Л . М . А н д р е е в а  ( 1 9 8 6 - 1 9 8 9  г г. ) ,  
Л.А.Капитанова (1989-1993 гг.), М.М.Тайжанова 
(1993-1994 гг.); по очному обучению – М.Б.Гре-
надер (1960-1962 гг.), Т.Д.Гольдштейн (1962-
1964 гг.), И.Я.Гармс (1964-1967 гг.), А.А.Карстен 
(1967-1972 гг.), И.С.Белетченко (1972-1973 гг.), 
А.А.Карстен (1973-1988 гг.), Ф.А.Сим (1988-
1994) ,  Р.Ж.Шукенова (1994-1997 гг. ) ,  
А.А.Тукачев (1997-2000 гг.), О.Ш.Курманалиев 
(2000-2002 гг.), В.П.Гусаков (с 2002-2009гг.), 



( 2002-2009 жж..), Л.С.Кайыржанова ( 2009 жыл-
дан бері).

Нормативті-құқықтық жағынан қамтамасыз 
ету шеңберінде университет ұжымы ҚР БҒМ нор-
мативті құжаттары мен заң актілерін, мемле-
кеттік білім стандарттарын талқылауға белсене 
қатысады, университет Жарғысында білім сапа-
сын қамтамасыз етуге байланысты мақсат қа-
былданды. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ сапа 
кепілі мен қамсыздандыруда ЖОО-ішкі 
жүйесінің критерийі ретінде (ENQA) еуропалық 
кеңістікте сапаны камсыздандыру жүйесінің 

стандарты мен ұсынысын қарастырады. Стан-
дарттар сапа жүйесін қалыптастыру саласында-
ғы жалпылама тәжірибені көрсетіп,  сапаға қа-
расты негізгі салаларды қамтыған. ЖОО қызмет-
терінің басты бағыттарына еуропалық талаптар 
қойылған. Еуропалық талаптарды ескеріп қа-
лыптастырылған білім сапасын қамсыздандыру 
ЖОО-ның ішкі жүйесі келешекте оларды халы-
қаралық аккредитациялау мақсатында білім бағ-
дарламаларын жобалау мен жүзеге асыруды 
жетілдірудің негізі ретінде қарастырады. 
Мұндай жүйелік тәсілдеме ЖОО-ға барлық оқу 
бағдарламаларын бірдей дамытуды, ағымдағы 
мерзімге академиялық бірлестіктің жасаған жал-
пы минималды критериіне  олардың сәйкестігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Әлемдік және отандық тәжірибеден көріп от-
ырғандай, жоғары білім берудің сапасын бақыла-
удың құрамдас бөлігі лицензия беру, аттестация-
дан өту және аккредитация екені мәлім. СҚМУ 
бұл сатылардың бәрінен табысты өтті және жоға-
ры кәсіби білім беру жөніндегі мемлекеттік стан-
дартқа сай келеді. 2010 жылдың  сәуірінде  М.Қо-
зыбаев атындағы СҚМУ Қазақстан Республика-
сының Білім және ғылым министрлігінің 
Ұлттық аккредитациялау орталығының инсти-
туциялық аккредитациясын және қараша айында 
мемлекеттік аттестациядан жемісті өтті. Қазіргі 
кезде ЖОО инженерлік білім бағдарламалары-
ның халықаралық аттестациясына дайындалуда, 
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Л.С.Каиржанова (с 2009 г. по настоящее время).
В рамках нормативно-правового обеспечения 

коллектив вуза принимает активное участие в об-
суждении законодательных актов и норматив-
ных документов МОН РК, государственных стан-
дартов образования, в Уставе университета при-
няты установки на обеспечение качества образо-
вания.  В качестве критериев создания внутриву-
зовской системы обеспечения и гарантии качес-
тва СКГУ им. М. Козыбаева рассматривает стан-
дарты и рекомендации к системам обеспечения 
качества в европейском пространстве (ENQA). 

Стандарты содержат обобщаю-
щий опыт в области формиро-
вания систем качества и охва-
тывают ключевые области, от-
носящиеся к качеству. Евро-
пейские требования разработа-
ны для основных направлений 
деятельности вуза. Внутриву-
зовская система обеспечения ка-
чества образования, сформиро-
ванная с учетом европейских 
требований, рассматривается 
как основа для совершенство-
вания проектирования и реали-
зации образовательных про-
грамм с целью дальнейшей их 
международной аккредитации. 

Такой системный подход позволяет вузу обеспе-
чить равноценное развитие всех образователь-
ных программ, их соответствие общим мини-
мальным критериям качества, выработанным 
академическим сообществом на текущий мо-
мент. 

В мировой и отечественной практики извес-
тно, что основными компонентами процедур 
оценки качества высшего образования являются: 
лицензирование, аттестация, аккредитация. 
СКГУ на протяжении всей своей деятельности 
успешно проходит эти этапы и соответствует тре-
бованиям государственных стандартов высшего 
профессионального образования. В апреле 2010 
г. СКГУ им. М. Козыбаева успешно прошел ин-
ституциональную аккредитацию Национально-
го аккредитационного центра Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан и в но-
ябре государственную аттестацию. В настоящее 
время вуз готовится к международной аккреди-
тации инженерных образовательных программ, 
которая   позволит оценить качество и гаранти-
ровать успех программ на мировом рынке обра-
зовательных услуг, а также расширить междуна-
родные связи вуза. Развитие инженерного обра-
зования – это наш вклад в решение задачи по раз-
витию в  Казахст ане  индуст риа льно-
инновационных проектов. 

Основные документы, регламентирующие 
учебный процесс в СКГУ им. М. Козыбаева раз-

Ғ.М.Мұтановпен кездесу · Встреча с Мутановым Г. М.



бұл сапаны бағалауға және білім қызметінің 
әлемдік нарығында табысқа  кепіл болуына 
мүмкіндік береді. Инженерлік білімнің дамуы – 
Қазақстанда индустриялық –инновациялық жо-
балардың дамуына қосқан біздің үлесіміз.

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да оқу үдерісін 
реттемелеуші негізгі құжаттар ҚР «Білім тура-
лы» Заңына, ҚР Мемлекеттік жалпыға бірдей 
білім стандарттарына, кредиттік технология бо-
йынша  оқу үдерісін ұйымдастыру Ережесіне 
және ҚР білім және ғылым саласындағы басқа 
нормативті құжаттарға сәйкес жасалады. М.Қо-
зыбаев атындағы СҚМУ-да жүзеге асырылатын 
білім бағдарламалары жұмыс берушілердің та-
лаптарын, еңбек нарығының сұранысын, Еуро-
палық біліктілік шеңберінде келісілген Дублин 
дескрипторларын ескере отырып жасалады. 

ЖОО-ның ұйымдық камтамасыз етуі универ-
ситеттің ұйымдық құрылым бөлімдерін,оқу 
үдерісін ұйымдастырудың қағидалары мен жүйе-
лелерін және олардың бір-бірімен байланысын 
реттемелеуші ережелерді, процедураларды, 
нұсқауларды, бұйрықтарды, біліктілік талапта-
рын және басқа құжаттарды қарастырады. 
Кейінгі жылдары М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-
дың Оқу-әдістемелік қызметі оқу үдерісіне қа-
тысты көптеген нормативті құжаттарды: «Кре-
диттік оқыту технологиясы бойынша оқу 

үдерісін ұйымдастыру туралы ереже»,  «Кре-
диттік оқыту технологиясы бойынша оқитын сту-
денттерге анықтама - сілтеме», «М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ-да оқу-әдістемелік құжаттар-
ды дайындау мен рәсімдеу бойынша әдістемелік 
нұсқаулар мен талаптар», «2009 ж. жіктеушіге 
сәйкес жұмыстық оқу жоспарларын құрастыру 
бойынша әдістемелік нұсқаулар»,  «М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ-да инновациялық оқу – әдісте-
ме жұмысы туралы ереже», «М. Қозыбаев атын-
дағы ПОҚ құрамы орындайтын оқу жұмысының 
көлемін есептеу нормативтері туралы ереже», 
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рабатываются в соответствии с Законом РК «Об 
образовании», Государственными общеобяза-
тельными стандартами образования РК, Прави-
лами организации учебного процесса по кредит-
ной технологии обучения и другими норматив-
ными документами РК в сфере образования и на-
уки.   Образовательные программы, реализуе-
мые СКГУ им. М. Козыбаева,   разрабатываются 
с учетом требований работодателей, запросами 
рынка труда, Дублинскими дескрипторами, со-
гласованными с Европейской рамкой квалифика-
ций.

Организационное обеспечение вуза включает 
положения, процедуры, инструкции, приказы, 
квалификационные требования и др. документы, 
регламентирующие организационную структу-
ру подразделений университета, систематиза-
цию и принципы организации учебного процес-
са, и их взаимодействие друг с другом. За послед-
нее время Учебно-методической службой СКГУ 
им. М. Козыбаева разработано большое количес-
тво нормативных документов, касающихся учеб-
ного процесса: «Положение об организации учеб-
ного процесса по кредитной технологии обуче-
ния», «Справочник-путеводитель для студентов, 
обучающихся по кредитной технологии обуче-
ния», «Требования и методические рекоменда-
ции по оформлению и разработке учебно-

методической документации в СКГУ 
им. М. Козыбаева», «Методические 
указания к составлению рабочих учеб-
ных планов согласно классификатора 
2009 года», «Положение об инноваци-
онной учебно-методической работе в 
СКГУ им. М. Козыбаева», «Положе-
ние о нормативах расчета объема учеб-
ной работы, выполняемой профессор-
ско-преподавательским составом 
СКГУ им. М. Козыбаева», «Тран-
сферт», «Правила заполнения транс-
ферта учебных кредитов».

Сегодня одна из важнейших задач 
университета качественно разработать 
рабочие учебные планы, фундамент 
формирования специалиста. При этом 
образовательные программы проекти-
руются на основании модульной сис-

темы изучения дисциплин. Содержание модуля 
и содержание составных компонентов модуля об-
еспечивают достижение результатов обучения. 
Для определения основных знаний, умений, на-
выков и компетенций в системе Электронного 
ректората ведется разработка нового интерфейса 
по составлению образовательных модульных 
программ с учетом всех необходимых требова-
ний при подготовке квалифицированных специ-
алистов.

В соответствии с государственными стандар-
тами, рабочими учебными планами и типовыми 
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«Трансферт»,  «Оқу кредитінің трансфертін тол-
тыру ережесі» және т.б. дайындады. 

Университеттің ең басты міндеттерінің бірі - 
маманды қалыптастырудың іргетасы болатын 
оқу жұмыс жоспарын сапалы жасау. Мұндайда 
білім бағдарламалары пәннің модульдік оқыту 
жүйесіне жобаланады. Модуль мазмұны мен мо-

дульдің қосалқы компонеттерінің мазмұндары 
оқытудың нәтижесіне жетуін қамтамасыз етеді. 
Электронды ректорат жүйесінде негізгі білім, 
икем, машық және құзыретін анықтау үшін 
білікті мамандар даярлауда барлық қажетті та-
лаптарды ескеріп, модульдік білім бағдарлама-
сын құрастыруда жаңа интерфейс жасады.  

Мемлекеттік стандарттарға, жұмыстық оқу 
жоспарларына  және типтік оқу бағдарламала-
рына сәйкес оқу-әдістемелік қызметінің  көме-
гімен университет кафедраларының оқытушы-
лары заманауи талаптарды, ғылым мен техника-
ның жағдайын, өндірістің өсуін ескере отыра, 
пәннің және тәжірибенің  оқу әдістемелік кешен-
дерін дайындады.

Университетте оқу-әдістемелік кеңесі жұмыс 
істейді, оның негізгі мақсаты білім сапасын арт-
тыруға бағытталған, оқу үдерісін әдістемелік, 
оқу-әдістемелік және ғылыми- әдістемелік қам-
сыздандыру сапасының мониторингі, сонымен 
қатар, ең маңызды мәселелерді жүзеге асыру ар-
қылы университеттің стратегиялық даму бағы-
тын анықтау болып табылады.

- Оқу үдерісінің оқу-әдістемелік қамсыздан-
дыру сапасының мониторингісін ұйымдастыру.

- Оқу, оқу-әдістемелік әдебиетті басылымға 
жоспарлау, сараптама жүргізу және ұсыну.

- Кредиттік және қашықтықтан оқыту техно-
логиясын жүзеге асыру бойынша жұмыстар 
ұйымдастыру, бар әдістер мен оқу құралдарын 
жетілдіру.

- Жаңа оқу- зертханалық құралдарының, шына-
йы – виртуалды зертханалардың, бар стен-
дтердің, экспозициялардың, көрнекі құралдар 
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учебными программами преподавателями ка-
федр университета, при поддержке учебно-
методической службы, разрабатываются учебно-
методические комплексы дисциплин и практик с 
учетом современных требований, состояния на-
уки и техники, развития производства. 

В университете функционирует учебно-
методический совет, основной целью дея-
тельности которого является  разработка 
и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества образования, 
мониторинг качества методического, 
учебно-методического и научно-
методического обеспечения учебного 
процесса, а также определение стратеги-
ческого направления развития универси-
тета, через реализацию следующих наи-
более актуальных задач: 

- Организация мониторинга качества 
учебно-методического обеспечения учеб-
ного процесса.

- Планирование, организация экспер-
тизы и рекомендация к изданию учебной, 
учебно-методической литературы.

- Организация работы по внедрению 
кредитной и дистанционной технологий, совер-
шенствованию существующих методик и 
средств обучения. 

- Анализ эффективности использования ново-
го учебно-лабораторного оборудования, реаль-
но-виртуальных лабораторий, действующих 
стендов, экспозиций, макетов реальных объек-
тов и наглядных пособий.

- Совершенствование системы повышения ква-
лификации, переподготовки и аттестации педа-
гогических и научных кадров.

- Обсуждение предложений в Министерство 
образования и науки РК и головные УМО вузов 
по внесению изменений в ГОСО РК специаль-
ностей.

- Разработка предложений и рекомендаций по 
развитию системы менеджмента качества уни-
верситета и др. 

В рамках внеочередных заседаний УМС в от-
крытом режиме для ППС и сотрудников универ-
ситета проводится «Мастер – класс: преподава-
ние в вузе», основной целью которого является 
развитие,  совершенствование, а также популя-
ризация использования инновационных методов 
преподавания. Для проведения мастер-классов 
привлекаются преподаватели,  наиболее активно 
использующие  инновационные методики в сво-
ей профессиональной деятельности. 

В июне 2012 года на базе Северо-
Казахстанского государственного университета 
им. М. Козыбаева проходило выездное заседание 
учебно-методической секции по гуманитарным 
и естественнонаучным специальностям Респуб-
ликанского учебно-методического совета Ми-
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мен нақты нысан макеттерінің қолданудағы 
тиімділігін сараптау. 

 - Педагогика және ғылыми қызметкерлерін ат-
тестациялау, қайта даярлау және біліктілігін арт-
тыру жүйесін жетілдіру. 

- ҚР Білім және ғылым министрлігіне және 
ЖОО-лардың  бас ОӘБ-ға мамандықтар бойын-

ша  ҚР МЖМБС өзгерістер енгізу туралы  ұсы-
ныстарды талқылау.

- Университеттің Сапа менеджменті жүйесін 
дамытуға байланысты ұсыныстар мен нұсқаулар 
жасау.

ОӘК кезектен тыс отырыстар шеңберінде 
ПОҚ пен университет қызметкерлері үшін ашық 
жағдайда «ЖОО-да оқыту: Мастер-класын» 
өткізеді, оның негізгі          мақсаты -
инновациялық оқыту  әдіс - тәсілдерінің қолда-
нуын дамыту, жетілдіру,  дәріптеу.  Мастер - 
класс өткізу үшін кәсіби қызметінде инновация-
лық әдістерді белсенді қолданатын оқытушылар 
шақырылады.

Оқу және оқу-әдістемелік әдебиетті дайындау 
барысында  М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың 
меншікті баспа-полиграфиялық орталығында 
шығарылмай тұрып, әдебиетке сараптама 
жүргізіп,  ұсыныс беретін, әдебиеттің   сапасын 
бағалайтын комиссия құрылды. 

Меншікті баспа-полиграфиялық орталығында  
шығарылатын әдебиет бойынша ақпаратпен 
жұмыс істеуді ыңғайлы және жүйелі ету мақса-
тында Электронды ректорат жүйесінде «СҚМУ 
ОӘӘ басылым жоспары» бар,   енгізген күннен  
бастап кітапханаға дайын даналардың түскеніне 
дейін басылым үдерісін қадағалауға мүмкіндік 
беретін «Басылым» жобасы құрылған. Бұл жоба 
оқытушылардың рейтингісін есептеуде мәлімет 
алуға, ЖОО-ға қажетті оқу және оқу – әдісте-
мелік әдебиеттің шығу үдерісін қадағалауға 
мүкіндік береді.

Оқу - үдерісін басқару және нормативті-
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нистерства образования и науки Республики Ка-
захстан на базе 

КазНУ им. аль-Фараби, в состав которого вхо-
дят представители более 20 вузов Республики Ка-
захстан. 

Для экспертизы и рекомендации к изданию 
учебной и учебно-методической литературы в ву-

зе созданы комиссии по оценке ка-
чества литературы, издаваемой в 
с о б с т ве н н ом  и зд ат е л ь с ко -
полиграфическом центре  СКГУ 
им. М. Козыбаева.

С целью систематизации и удо-
бства работы с информацией по из-
даваемой в собственном издате-
льско-полиграфическом центре 
литературе, в системе Электрон-
ные ректорат создан проект 
«Издания», который позволяет от-
слеживать весь процесс издания 
литературы: от внесения ее в 
«План издания УМЛ СКГУ» до по-
ступления готовых экземпляров в 
библиотеку. Этот проект позволя-
ет получать данные для расчета 
рейтинга преподавателей, дает 

возможность контролировать процесс выпуска 
необходимой вузу учебной и учебно-
методической литературы.   

Управление учебным процессом и разработка 
нормативно-правового и организационного обес-
печения – основная задача отделов, занимаю-
щихся учебно-методической работой. 

Учебный отдел как структурная единица был 
создан в 1962 г., а с 2004 г. преобразован в учеб-
но-методическую службу. В разные годы учеб-
ным отделом руководили опытные методисты, та-
кие как: П.В.Данилова (1962-1971 гг.), Н.Н.Жо-
голева (1971-1997 гг.), Р.Д.Лукпанова (1982-1991 
гг.), 

С.С.Тубольцева (1991-1996 гг.), Р.Ж.Шукено-
ва (1997-2001 гг.), А.А.Тукачев (2001-2003гг.), 
Р. К . Р а х п а н о в а   ( 2 0 0 3 - 2 0 0 4  г г . ) ,  
А.У.Шинтемирова (2004-2008 гг.), Л.С. Каиржа-
нова (2008-2009 гг.), А.Т.Мухамеджанова (с 2010 
г. по настоящее время).

Большой вклад в работу учебного отдела внес-
ли Ф.К.Ульянова, Н.Н.Большакова, Усманова 
Ф.К.,  В.П.Гусаркова,  Т.Д.Вологодская,  
А.А.Мыльникова, Т.Н.Шалагина, Т.А.Попова,  
Н.Ф.Ефимова, С.Липина, Т.А.Балахонова, Крав-
ченко И.Н.В настоящее время учебно-
методическая служба выполняет функции пла-
нирования и организации учебного процесса ву-
за. Основная цель работы службы направлена на 
определение политики развития учебного про-
цесса в вузе, внедрение новых технологий обуче-
ния, эффективное использование ресурсов и 
определение мероприятий по повышению качес-
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құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету – оқу-
әдістемелік  жұмыспен шұғылданатын 
бөлімдердің басты міндеті. 

Оқу бөлімі құрылымдық бірлік ретінде 1962 
ж. құрылып,  2004 жылдан бастап оқу – әдісте-
мелік қызметі болып қайта құрылды.

Жылдар бойы оқу бөлімін келесі тәжірибелі 
әдіскерлер басқарды: П.В.Данилова (1962-
1971жж.), Н.Н. Жоголева (1971-1997жж.), Р.Д. 
Лұқпанова (1982-1991жж.), С.С. Тубольцева 
(1991-1996жж.), Р.Ж. Шөкенова (1997-2001жж.), 
Р . К .  Р а қ п а н о в а  ( 2 0 0 3 - 2 0 0 4 ж ж . ) ,  
А.О.Шынтемірова (2004-2008жж.), Л.С. Қайыр-
жанова (2008-2009жж.), А.Т. Мұхамеджанова 
(2010 жылдан бері).

Оқу бөлімінің жұмысына Ф.К. Ульянова, Н.Н. 
Большакова, Ф.К. Усманова, В.П. Гусаркова, Т.Д. 
Вологодская, А.А. Мыльникова,  Т.Н. Шалагина, 
Т.А. Попова, Н.Ф. Ефимова, С. Липина, Т.А. Бала-
хонова, И.Н. Кравчено үлкен үлес қосты.

Қазіргі кезде оқу-әдістемелік қызметі ЖОО-
ның оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру 
міндетін атқарады. Қызмет жұмысының негізгі 
мақсаты ЖОО-да оқу үдерісінің даму саясатын 
анықтауға, жаңа оқу технологияларын енгізуге, 
қорларды тиімді пайдалануға және білім сапа-
сын арттыруға байланысты шараларды анықтау-
ға бағытталған. Оқу – инновациялық қызметінің 
қызметкерлерімен бірге оқу – әдістемелік қыз-
меті факультеттер мен кафедралар жұмысын жос-
парлау мен ұйымдастыруға көмектесетін Элек-
тронды ректорат жобасында бірнеше интерфейс 
дайындады: «Тәжірибе», «Офис тіркеуші» «Ба-
сылымдар», «Оқу жоспарлары», «Профессор – 
о қ ы т у ш ы л а р  қ ұ р а м ы » ,  
«Академиялық күнтізбе», «Сту-
денттер саны», «Студенттер аттес-
тациясы», «ПОҚ рейтингісі», «Оқу 
жүктемесі», «Жұмысқа орналасты-
ру». Бұл интерфейстерге енетін мо-
дуль сандары үнемі өсіп отырады, 
өйткені барлық оқу қызметінің 
үдерісі автоматтандырылып келеді.

Оқу – әдістемелік қызметінде 4 
бөлім: студенттік статистика бөлімі, 
әдістемелік жұмыс бөлімі, оқу – 
ұйымдастыру бөлімі, диспетчерлік 
қызмет бөлімі.

Статистика бөлімі.
Студенттік статистика бөлімі 

№ОД -632  ректор бұйрығымен 
13.09.2004 ж. құрылды. Бөлім сту-
денттер контингентінің қозғалысына бұйрықтар 
дайындайды, оның есебін жүзеге асырады, мем-
лекеттік білім грантының қозғалысын қадаға-
лайды, ауылдық квота бойынша түскен студент-
тердің есебін жүргізеді. Бөлім қызметкерлері ау-
ызша, жазбаша және бланктік емтихандардың 
нәтижесін енгізеді,  студенттердің аралық және 

74

тва образования. Совместно с учебно-
инновационной службой сотрудниками учебно-
методической службы разработано несколько ин-
терфейсов в проекте Электронный ректорат, кото-
рые помогают в организации и планировании ра-
боты факультетов и кафедр: «Практика», «Офис-
регистратор», «Издания», «Учебные планы», 
«Профессорско-преподавательский состав», 
«Академический календарь», «Контингент об-
учающихся», «Аттестация обучающихся», «Рей-
тинг ППС», «Учебная нагрузка», «Трудоустро-
йство». Число модулей, входящих в данные ин-
терфейсы постоянно растет, так как все процес-
сы учебной деятельности автоматизируются.

Учебно-методическая служба объединяет 4 
подразделения: отдел студенческой статистики, 
отдел методической работы, учебно-организа-
ционный отдел, центр диспетчерской службы.

Отдел студенческой статистики.
Отдел студенческой статистики образован при-

казом ректора № ОД-632 от 13.09.2004 г. Отдел го-
товит приказы по движению контингента сту-
дентов, осуществляет его учет, контролирует дви-
жение государственного образовательного гран-
та, ведет учет студентов, поступивших по се-
льской квоте. Сотрудниками отдела вводятся ре-
зультаты устных, письменных и бланочных экза-
менов, контролируются результаты промежуточ-
ной и итоговой успеваемости студентов, форми-
руется цифровой материал для полугодовых отче-
тов по успеваемости. Отдел осуществляет выда-
чу дубликатов дипломов, приложений, академи-
ческих справок, карточек пользователей, осуще-
ствляет контроль за нострификацией докумен-

тов об образовании. Также сотрудниками отдела 
выполняются работы по составлению периоди-
ческой статистической отчетности и единовре-
менных отчетов по формам и в сроки, установ-
ленные МОН РК, руководством вуза и другими 
организациями. Начальником отдела является 
Кокобаева Р. Ж., статистики – Габдуллина А.Ж., 

Тіркеуші бөлімі (офисі) Отдел (офис) регистратора



қорытынды оқу үлгерімдерінің нәтижелерін ба-
қылайды, оқу үлгерімі бойынша жарты жылдық 
есепке сандық материал жинақтайды. Бөлім дип-
ломның дубликаттарын, қосымшаларды, акаде-
миялық анықтамаларды, тұтынушылар карточ-
касын береді,  білім туралы құжаттардың нос-
трификациялануына бақылауды жүзеге асыра-
ды. Сонымен қатар, бөлім қызметкерлері ҚР 
БҒМ, университет басшылары мен басқа ұйым-
дардың белгілеген формалары мен мерзімі бо-
йынша периодикалық статистикалық және бір 
жолғы есептерін дайындау бойынша жұмыс 

жүргізеді. Бөлім бастығы – Қоқобаева Р.Ж., қыз-
меткерлері – Ғабдолина А.Ж.,  Құсайынова 
А.М., Мәлібаева А.М., Ярмолюк Е.В. Әдісте-
мелік бөлім

Әдістемелік жұмыс бөлімі №ОД -632  ректор 
бұйрығымен 13.09.2004ж. құрылды. Бөлімнің не-
гізгі мақсаты - оқу үдерісін оқу – әдістемелік 
құжаттармен қамтамасыз ету, оларды жетілдіру 
барысында шаралар дайындау, сонымен қатар,  
жаңа оқыту технологияларын енгізу.  Әлемдік 
білім кеңістігіне көшу үшін 2004 ж. қабылданған 
кредиттік оқыту жүйесін жүзеге асыру шеңбе-
рінде бөлім тек ЖОО-ның бөлімдерінің жұмы-
сын ғана емес,  барлық оқу үдерісін кредиттік 
оқыту жүйесіне сәйкес жүзеге асыруын реттеме-
леуші біраз ішкі нормативті құжаттарды дайын-
дады. Бөлім қызметкерлері оқу үдерісіне байла-
нысты барлық мәселелер бойынша кафедралар-
ға көмек көрсетеді. Әдістемелік жұмыс бөлімі 
оқу үдерісінің жоспарлауын жүзеге асырады,  ма-
мандықтар бойынша оқу жоспарларының талап-
тарын анықтайды, оларды дайындауға көмект-
еседі және жүзеге асыру қағидаларын жоспар-
лайды. Бөлім бастығы - Путилова А.В.,  бөлім 
әдіскерлері – Балахонова Т.А., Уәзірова Г.Н., 
Мандрыгина О.М. Оқу- ұйымдастырушылық 
бөлімі.
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Кусаинова А.М., Малибаева А.М., Ярмолюк 
Е.В.Отдел методической работыОтдел методи-
ческой работы образован приказом ректора № 
ОД-632 от 13.09.2004 г. Основная цель отдела за-
ключается в обеспечении учебного процесса 
учебно-методической документацией, в разра-
ботке мероприятий по ее совершенствованию, а 
также внедрению новых технологий обучения. В 
рамках реализации кредитной системы обуче-
ния, принятой в 2004 году для перехода в миро-
вое образовательное пространство, отделом раз-
работан ряд внутренних нормативных докумен-

тов, регламентирующих не толь-
ко работу подразделений вуза, 
но и осуществление всего учеб-
ного процесса согласно КТО. 
Сотрудниками отдела оказыва-
ется методическая помощь ка-
федрам по всем вопросам, каса-
ющимся учебного процесса. 
Отдел методической работы осу-
ществляет планирование учеб-
ного процесса, определяет тре-
бования к учебным планам спе-
циальностей, содействует в их 
разработке, планирует принци-
пы их реализации. Начальником 
отдела является Путилова А.В., 
методисты отдела – Балахонова 
Т.А., Уазирова Г.Н., Мандрыги-
на О.М.

Учебно-организационный от-
дел.

В связи с высокими темпами роста вуза в раз-
личных сферах деятельности и, как следствие, 
увеличением структурных подразделений при-
казом ректора № ОД-632 от 13.09.2004 г. создан 
Учебно-организационный отдел. Основная цель 
отдела заключается в осуществлении работы по 
организации и контролю учебного процесса, под-
готовке документации, организации практик, 
учету деятельности профессорско-преподава-
тельского состава, координации учебных струк-
турных подразделений. Начальником отдела яв-
ляется Берки О. В., руководитель практики – Кла-
букова М.Г., методисты - Алжиганова А.Н., Сле-
сарева Е.С., переводчик – Жузенова С.Е. 

Центр диспетчерской службы.
Центр диспетчерской службы образован при-

казом ректора № ОД-513 от 10.09.2002 г., основ-
ная цель деятельности которого заключается в 
оптимизации и эффективном использовании ау-
диторного фонда вуза. Центр диспетчерской 
службы формирует расписание всех видов учеб-
ных занятий в вузе, вносит предложения по эф-
фективному использованию аудиторного фонда. 
Для достижения этих целей приобретена АСУ 
«Расписание занятий». Помимо составления рас-
писания, система позволяет в удобном режиме 

Тіркеуші бөлімінің қызметкерлері
Сотрудники отдела (офис) регистратора 



ЖОО-да қызметтің түрлі салаларының жоға-
ры өрлеу қарқынына байланысты және соның 
салдары ретінде,  құрылымдық буындардың ар-
туына байланысты, ректордың №ОД-632 бұйры-
ғымен 13.09.2004 ж. оқу – ұйымдық бөлімі 
құрылды.  Бөлімнің басты мақсаты -  оқу 
үдерісін ұйымдастыру және бақылау бойынша , 
яғни құжаттар дайындау, тәжірибелерді ұйым-
дастыру, ПОҚ құрамының жүктемелерін есеп-
теу, оқу құрылымдық буындардың жұмысын 
үйлестіру жұмыстарымен айналысу. Бөлім бас-
тығы – Берки О.В.,  тәжірибе жетекшісі -  
Алжығанова А.Н., Слесарева Е.С., аудармашы – 
Жүзенова С.Е.

Диспетчерлік қызмет орталығы.
Диспетчерлік қызмет орталығы № ОД – 513 

ректор бұйрығымен 10.09.2002 ж. құрылды. Қыз-
меттің негізгі мақсаты -  университеттің дәрісха-
на қорын оңтайлы және тиімді пайдалануын қа-
растыру. Диспетчерлік қызмет орталығы ЖОО-
да сабақтардың барлық түрлерінің кестесін жа-
сайды,  дәрісхана қорын тиімді пайдалануда ұсы-
ныс енгізеді. Бұл мақсаттарға жету үшін «Сабақ 
кестесі» АБЖ алынды.  Сабақ кестесінен басқа 
бұл жүйе оқытушылар құрамы, студенттер топ-
тары, дәрісхана қоры және оқу жоспарлары бо-
йынша ыңғайлы режимде мәлімет жинақтайды.  
«Сабақ кестесі» АБЖ негізінде ақпарлармен 
желілік жұмыс жасау мүмкіндігі енгізілген. ДҚО 
бастығы – Кравченко И.Н., әдіскерлері -  Бород-
кина О.В., Гаврилова С.Н.,  Қожаева А.М., Мес-
мер О.А., Милешина О.Г., Әубәкірова З.Е., Бол-
дырь Т.В., Безбородова В.В. СҚМУ-дың оқу-
әдістемелік қызметі

ЖОО қызметін реттемелеуші құжаттар: оқу 
жоспарын, оқу уақытын дұрыс пайдалануға 
көмектесетін, өзін – өзі бақылауды жүзеге асыра-
тын,  оқитын пәндердің оқу – әдістемелік кешен-
дерінің талаптарын бір ізге салып, 1 курс сту-
денттерін университет өміріне бейімдейтін, 
ЖОО қызметін реттемелеуші құжаттар дайын-
дап енгізді.

Студенттердің қызығушылығын және оқу, ғы-
лыми және қоғамдық жұмыстарындағы 
жетістіктерін ынталандыру үшін Ішкі ережеге 
сәйкес университетте 2011 жылдан бастап акаде-
мик М. Қозыбаев атындағы және М. Қозыбаев 
атындағы СҚМУ ректорының гранттары табыс 
етіле бастады. 2011 – 2012 оқу жылы 9 грант 
бөлінді: академик М.Қозыбаев атындағы 3 грант 
және университет ректорының 6 гранты.

Мемлекеттік тілде мамандар даярлау мәселес-
іне үлкен көңіл бөлінеді. Университетте тіл сая-
саты Қазақстан Республикасының Конституция-
сы мен «Қазақстан Республикасындағы Тілдер 
туралы» Заңына сәйкес жүргізіледі.  Универси-
тетте оқу үдерісі әр білім беру деңгейі үшін стан-
дартқа сәйкес мемлекеттік тіл ретінде қазақ 
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накапливать информацию по преподавательско-
му составу, группам студентов, аудиторному фон-
ду и учебным планам. В основу АСУ «Расписа-
ние занятий» заложена возможность сетевой ра-
боты с данными. Начальником ЦДС является 
Кравченко И. Н., методисты -  Бородкина О.В., 
Гаврилова С.Н., Кожаева А.М., Месмер О.А., Ми-
лешина О.Г., Аубакирова З.Е., Болдырь Т.В., Без-
бородова В.В.

Учебно-методической службой СКГУ разра-
ботаны и внедрены документы, регламентирую-
щие деятельность вуза, учебные планы, унифи-
цированы требования к учебно-методическим 
комплексам изучаемых дисциплин, помогающие 
правильно планировать учебное время, осуще-
ствлять самоконтроль, первокурсникам адапти-
роваться к университетскому ритму жизни. 

Для стимулирования интереса студентов и по-
ощрения их за успехи в учебной, научной и об-
щественной деятельности, согласно внутренним 
положениям, в университете с 2011 года присуж-
даются гранты имени академика Манаша Козы-
баева и ректора СКГУ им. М. Козыбаева. На 
2011-2012 уч.год выделено 9 грантов: 3 гранта 
имени академика Манаша Козыбаева и 6 грантов 
ректора университета. 

Уделяется большое внимание проблемам под-
готовки кадров на государственном языке. Язы-
ковая политика в университете осуществляется в 
соответствии с Конституцией Республики Казах-
стан и законом «О языках в Республике Казах-
стан». Учебный процесс в университете направ-
лен на обеспечение знаний и развитие казахского 
языка как государственного в соответствии со 
стандартом для каждого уровня образования и ба-
зируется на программе совершенствования об-
учения студентов на государственном языке. 

Неотъемлемой частью подготовки кадров в ву-
зе, связующим звеном между теоретическим об-
учением и практической подготовкой студентов 
и магистрантов является профессиональная прак-
тика, организуемая под девизом «Путь к совер-
шенству лежит через практику». Практика, как 
органическая часть учебного процесса, служит 
целям закрепления и углубления теоретических 
знаний, приобретения практических навыков, 
опыта самостоятельной работы и компетенций 
по изучаемой специальности, освоения передо-
вого опыта; способствует пробуждению твор-
ческой профессиональной, исследовательской 
инициативы, направленной на решение конкрет-
ных задач образования, науки, производства. 

Успешному прохождению практики спосо-
бствует качественная ее организация, возмож-
ность реализации полученных в процессе обуче-
ния знаний, умений и навыков, подбор актуаль-
ных, с точки зрения практической ценности, баз 
практик, опытное руководство и полноценное ме-



тілінде білімді қамтамасыз ету мен дамытуға ба-
ғытталған және мемлекеттік тілде студенттердің 
білімін жетілдіру бағдарламасына негізделеді.

Студенттер мен магистанттардың теориялық 
оқуы мен тәжірибелік дайындығы арасындағы 
байланыстырушы буын «Кемеліне жету жолы 
тәжірибе арқылы өтеді» атты ұранмен ұйымдас-
тырылатын кәсіби тәжірибе университетте ма-
мандар даярлаудың ажыратылмайтын бөлшегі 
болып табылады. Тәжірибе, оқу үдерісінің не-
гізгі буыны ретінде, теориялық білімін бекіту 
мен тереңдету, тәжірибелік машық, өз бетімен ең-
бектену тәжірибесі мен оқыған мамандығы бо-
йынша құзырет алу мақсатына қызмет етеді; 
білім, ғылым, өндірістің нақты міндеттерін ше-
шуге бағытталған шығармашылық кәсіби,  зерт-
теу бастамасын ашуға мүмкіндік береді. 

Сапалы ұйымдастырылуы, оқу барысында ал-
ған білімін, икемін, машығын жүзеге асыру 
мүмкіндігі, тәжірибелік құндылығына қарай, 
тәжірибе базасын, тәжірибелі жетекшілік пен то-
лығымен әдістемелік қамсыздандыру тәжіри-
бенің жемісті өтуіне ықпал етеді.    

Қазіргі өнеркәсіп жағдайында кәсіби машық-
ты ұйымдастыру үшін облыстың кәсіпорында-
ры, ұйымдары мен мекемелерімен келісім не-
гізінде тәжірибенің барлық түрі ұйымдастыры-
лады. Корпоративті серіктестік таңдау тәжірибе-
ленушінің мамандануына сәйкес жүргізіледі. 
Тәжірибе базасы ретінде зертханалар да қолда-
нылады.  Оқу тәжірибесі «Мирас» оқу – 
өндірістік сауықтыру лагері мен арнайы полиго-
ны бар қала сыртындағы агробиостанцияда 
(АБС) өткізіледі.  

АБС пен Петропавл қаласының маңы, орман 
мен фермерлік шаруашылық,  сонымен қатар, қа-
ла мен облыс мектептері, БЖӨСМ, білім басқар-
масы, өндіріс, ауыл шаруашылығы, әділет, салық 
департаменттері, прокуратура, сот орындары, 
банктер, «Қаз-Мұнайгаз» АҚ, «СолҚазЭнерго» 
АҚ, «Зиксто» АҚ, «ПАМЗ» АҚ,  С.М. Киров 
атындағы зауыт және т.б. ірі аймақтық мекеме-
лер дәстүрлі тәжірибе базасы болып табылады.

Тәжірибе базасын, мектепті таңдауда студент-
тер мен тәжірибе жетекшісінің өтініші негізінде 
кафедралардың сұранымы ескеріледі. Студент-
тер өндірістік тәжірибені болжалды жұмыс 
орнында өтуге болатын мүмкіндігін пайдалана 
алады, өйткені ол көп жағдайда болашақта 
жұмыс берушілердің кәсіби қызығушылығын 
анықтайды. Корпоративті серіктестер ғылыми – 
зерттеу жұмыстарын, дипломдық жұмыстарға ап-
робация мен рецензиялау жүргізуге , ЖОО оқы-
тушыларының оқу – әдістемелік құралдарын 
енгізуге, түлектерді жұмысқа орналастыруды 
ұйымдастыруға ықпал етеді.

100-ден астам әдістемелік басылымдардан 
тұратын тәжірибені әдістемелік қамтамасыз ету 
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тодическое обеспечение. 
Для формирования профессиональных навы-

ков в условиях современного производства все 
виды практик студентов организуются на основе 
договоров с предприятиями, организациями и 
учреждениями области. Подбор корпоративных 
партнеров осуществляется в соответствии со спе-
циализацией практикантов. В качестве баз прак-
тик используются также лаборатории. Учебные 
практики проводятся на базе учебно-
производственного оздоровительного комплекс 
«Мирас» и загородной агробиостанции (АБС), 
где имеются специальные полигоны. Традици-
онными базами практик являются: АБС и окрес-
тности г. Петропавловска, лесные и фермерские 
хозяйства, такие крупные региональные пред-
приятия как школы города и области, ДЮСШ, 
центр реабилитации и адаптации детей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, управ-
ление образования, департаменты промышлен-
ности, сельского хозяйства, юстиции, налогов, 
прокуратура, суды, банки, АО «Каз-Мунайгаз», 
АО «СевКазЭнерго», АО «Зиксто», АО «ПЗТМ», 
завод им. С.М. Кирова и др.  

При подборе баз практики, школ учитываются 
заявки кафедр, сформированные на основании 
пожеланий студентов и руководителей практик. 
Студенты используют возможность прохожде-
ния производственной практики на предполагае-
мом месте работы, что во многом определяет про-
фессиональную заинтересованность работода-
телей в будущем. Совместная работа с корпора-
тивными партнерами способствует организации 
научно-исследовательских работ, проведению ап-
робации и рецензирования дипломных работ, 
внедрению учебно-методических пособий, раз-
работанных ППС вуза, трудоустройству выпус-
кников.    

 Немаловажную роль играет методическое об-
еспечение практик, которое включает более 100 
методических изданий. Разработаны и изданы 
дневники, методические рекомендации по всем 
видам практик с учетом языка обучения.  На всех 
кафедрах оформлены методические уголки в по-
мощь студентам-практикантам, разработаны 
учебно-методические комплексы практик. По 
всем педагогическим специальностям созданы 
школьные кабинеты.    

Руководство практикой осуществляют веду-
щие преподаватели. На протяжении многих лет 
профессиональной практикой на факультетах ву-
за руководили, искали пути её совершенствова-
ния  Л.А.Крылова,  М.Т.Дзюба, Л.М.Андреева, 
С.А.Прутова, Л.В.Никитенкова, Я.И.Носков, 
И.П.Ширин, М.И.Искакова, И.И.Шинкаренко, 
Б.Л.Рабинович,  Р.А.Акбердин, Д.Х.Вагапова, 
Н.Г.Семенова, М.А.Ильина Н.Д.Колодченко, 
Н.Ф.Пфлюк, Л.З.Лойко, А.А.Раскатова, Т.К.Ома-



маңызды рөл атқарады.  Оқу тілі ескеріліп 
тәжірибенің барлық түріне күнделіктер, әдісте-
мелік нұсқаулар жасалып, шығарылды. Барлық 
кафедраларда студент – тәжірибенушіге көмек 
ретінде әдістемелік бұрыш, тәжірибелердің оқу 
– әдістемелік кешендері жасалған. Барлық педа-
гогикалық мамандықтар бойынша мектеп каби-
неттері бар.

Тәжірибеге жетекшілікті тәжірибелі оқыту-
шылар жүргізеді. Көп жылдар бойы университет 
факультеттерінде кәсіби тәжірибеге жетекшілік 
етіп, оның жетілдіру жолдарын іздеген келесі 
оқытушылар: Л.А.Крылова,  М.Т.Дзюба, 
Л.М.Андреева, С.А.Прутова, Л.В.Никитенкова, 
Я.И.Носков, И.П.Ширин, М.И.Ысқақова, 
И . И . Ш и н к а р е н к о ,  Б . Л . Р а б и н о в и ч ,   
Р.А.Акбердин, Д.Х.Вагапова, Н.Г.Семенова, 
М.А.Ильина Н.Д.Колодченко, Н.Ф.Пфлюк, 
Л.З.Лойко, А.А.Раскатова, Т.К.Омарова, И.И.Чу-
рина, Е.Э.Рикман, Л.В.Строкина,  Г.Б.Атығаева, 
М.И.Бенюх, В.Г.Хлыстун, В.А.Вецнер, Г.М.По-
лякова, В.И.Ермоленко, Н.Н.Колесова, З.М.Ми-
накова, В.Ю., Адерихина А.А., Корнилова 
О.М.Барановская, Г.И.Чемоданова, О.В. Коряги-
на,  Л.В. Конопацкая, Н.М. Тукачева, Е.Н.Ново-
хатская, Ю.В. Фоот, А.А. Кашевкин, С.В. Галя-
мова, А.Е. Соотниченко, Г.С. Квасных, М.В. Фе-
дяева, Е.А. Кордюкевич, Ш.Ш. Рамазанова, 
И.В.Савенкова. 

Тіркеуші бөлімі (офис).
Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыратын М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 
үнемі жетілдіріліп отырады. Осындай жаңалық-
тың бірі әкімшіліктің жаңа құрылымы «Тіркеуші 
бөлім (офис)» ашу туралы шешім болып табыла-
ды.  2010 ж. 21 маусымында ректордың № ОД-
449 бұйрығымен тіркеуші бөлім (офис) ашылды, 
ол жұмысын 2010 жылдың 1 қыркүйегінен бас-
тады.

Атаулы академиялық қызмет студенттің бар-
лық ілеспе құжаттамасын бір ортаға жүйелейді, 
сонымен қатар, білімді бақылаудың барлық 
түрін ұйымдастыру мен оның академиялық рей-
тингісін есептеуді қамтамасыз етіп,  студенттің 
оқудағы жетістіктерінің тарихын тіркеу арқылы 
кез келген студентке мәліметті ашық ет-
еді.Үйлестік, жүйелілік пен шараларды мақсат-
ты жоспарлауы,  бөлімнің үйлесімді жұмысы 
құжат айналымының сапасы мен жылдамдығы-
на ықпал етті.Бөлімді ұйымдастырған күннен 
қазіргі уақытқа дейін бөлім бастығы – Хайырбе-
кова А.Д., мамандықтар бойынша әдіскерлер 
(тіркеушілер): Антясова Г.Д., Перова О.И., Гри-
горьева Н.Н., Құбайысова А.М., Попова Н.В., 
Сәрсембаева Л.Н., Данилина К.Ю., Фролова 
М.Н., Қасенова Г.Р, Ғабдолина А. А., Абраменко 
Г.П., Қайшыбаева А.С, Ким Г.А. Ақпаратпен 
жөнге салынған және автоматтандырылған 
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рова, И.И.Чурина, Е.Э.Рикман, Л.В.Строкина,  
Г.Б.Атыгаева, М.И.Бенюх, В.Г.Хлыстун, 
В.А.Вецнер, Г.М.Полякова, В.И.Ермоленко, 
Н.Н.Колесова, З.М.Минакова, В.Ю., Адерихина 
А.А., Корнилова О.М.Барановская, Г.И.Чемода-
нова, О.В. Корягина,  Л.В. Конопацкая, Н.М. Ту-
качева, Е.Н.Новохатская, Ю.В. Фоот, А.А. Ка-
шевкин, С.В. Галямова, А.Е. Соотниченко, Г.С. 
Квасных, М.В. Федяева, Е.А. Кордюкевич, Ш.Ш. 
Рамазанова, И.В.Савенкова. 

Отдел (офис) регистратора.
СКГУ им. М.Козыбаева, осуществляющий 

организацию учебного процесса по кредитной 
технологии, постоянно стремится к соверше-
нствованию. Одним из таких новшеств стало ре-
шение руководства ввести структурное подраз-
деление – «Отдел (офис) регистратора». Так при-
казом ректора № ОД-449 от 21 июня 2010 года 
был создан Отдел (офис) регистратора, который 
начал осуществлять свою работу с 1 сентября 
2010 г. 

Данная академическая служба позволяет цен-
трализованно систематизировать всю сопровож-
дающую студентов документацию, а также де-
лать информацию о ней доступной для любого 
обучающегося, путем регистрации истории учеб-
ных достижений обучающегося, обеспечение 
организации всех видов контроля знаний и рас-
чет его академического рейтинга. Слаженная ра-
бота отдела, связанная с координацией,  система-
тизацией и целенаправленым планированием ме-
роприятий, повлияла на скорость и качество до-
кументооборота. Со времени организации отде-
ла и по настоящее время начальником отдела яв-
ляется Хайрбекова А. Д., методисты (регистрато-
ры) по специальностям: Антясова Г.Д., Перова 
О.И., Григорьева Н.Н., Кубаисова А.М., Попова 
Н.В., Сарсымбаева Л.Н., Данилина К.Ю., Фроло-
ва М.Н., Касенова Г.Р, Габдуллина А. А., 
Абраменко Г.П., Кайшебаева А.С, Ким Г.А. Бла-
годаря хорошо налаженной и автоматизирован-
ной системе работы с информацией каждый мето-
дист способен управлять процессами регистра-
ции учебных достижений и расчетом академи-
ческого рейтинга закрепленных за ним обучаю-
щихся. Центр содействия трудоустройству вы-
пускников. В 1999 г. в СКГУ была создана 
«Ассоциация выпускников СКГУ». Ассоциация 
ставит своей целью способствовать развитию и 
укреплению связей Северо-Казахстанского Госу-
дарственного университета с выпускниками раз-
ных лет, содействовать духовному и нравствен-
ному развитию студенческой молодежи и выпус-
кников, их трудоустройству и профессионально-
му росту. В ее рядах состоит более 10000 выпус-
кников разных лет. Ежегодно в стенах универси-
тета проводится Форум, на который приглаша-
ются выпускники прошлых лет. На каждом фа-



жүйелі жақсы жұмыстың арқасында өзіне 
бекітілген студенттерінің академиялық рей-
тингісі мен оқу жетістіктерін тіркеу үдерісін бас-
қаруға әрбір әдіскердің мүмкіндігі бар.

Бітірушілерді жұмыспен қамтуға көмек көрс-
ету орталығы.

1999 жылы СҚМУ-да «СҚМУ бітірушілердің 
ассоциациясы» құрылды. Ассоциацияның мақ-
саты -Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінің әр жылдағы бітірушілерімен байла-
нысты дамытып,  нығайтуға мүмкіндік туғызу, 
студент жастары мен түлектердің рухани және 
адамгершілік қасиеттерінің дамуына, оларды 
жұмысқа орналастыру және кәсіби өсуіне ықпал 
ету. Оның қатарында 10000 астам әр жылдардың 
түлектері бар.  Жыл сайын университет қабырға-
сында Форум өтіп тұрады, мұнда өткен жылдар-
дың түлектері шақырылады. Әр факультет-
те/институтта жыл түлегі анықталады;  «М.Қо-
зыбаев атындағы СҚМУ-дың ең үздік түлегі» ат-
ты Құрмет кітабында тіркеу жүргізіледі. 
Ашылған  жылдан  2005  жылға  дей ін  
Ассоциацияны саз – педагогика факультетінің 
аға оқытушысы О.М. Барановская басқарып 
келді.

2007-2009 жж. Жоғары кәсіби білімді дамыту 
бойынша орта мерзімді жоспарға сәйкес жоғары 
білікті мамандарды даярлау бойынша ҚР білім 
жүйесінін реформалау жағдайында ЖОО ше-
шетін мәселелердің бірі ретінде бітірушілерді 
жұмысқа орналастыру жүйесін құру болды.  Сон-
дықтан «СҚМУ бітірушілерінің ассоциация-
сын» «Бітірушілерді жұмыспен қамтуға көмек 
көрсету орталығы» деп атады. Бүгінгі орталық-
тың жетекшісі- Қасенов Х. Н. 

БЖҚККО бітірушілерді қажет ететін кәсіпо-
рындарға, ұйымдарға және басқа да жұмыс бе-
рушілерге сараптама жүргізеді,  еңбек нарығы-
ның жағдайын бақылайды,  түсетін сұранымдар-
дың динамикасын сараптайды және сұраным қоз-
ғалысы туралы деканаттарға хабар береді,  
бітірушілерге жұмысқа орналасуға тікелей көме-
ктеседі. Электронды ректорат жобасында ЖОО 
бітірушілері жайлы барлық мәліметті жүйе-
лейтін «Жұмысқа орналастыру» интерфейсі жа-
салды. Орталықтың ең басты мақсаты – әр 
бітірушіні жеке жұмысқа орналастыру болып та-
былады.  Жыл сайын университетке бітіруш-
ілердің жұмыстары жайлы көптеген жағымды 
пікірлер келеді. Социологиялық сұрастыруға қа-
рағанда,  кәсіпорын жетекшілері жас мамандар-
ды қабылдаған кезде Солтүстік Қазақстан мем-
лекеттік университетінің бітірушілеріне ерекше 
ықылас білдіреді. Нарықтың, қоғамдық – әлеу-
меттік өзгерістің қалыптасу жағдайында, еңбек 
құқығы әлеуметтік кепілдік арқылы емес, жеке 
бастың бастамасы ретінде жүзеге асырылғанда 
жастардың жұмыс бастылық мәселесі ерекше 
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культете, в институте определяется выпускник 
года; ведется запись в Книге почета «Лучшие вы-
пускники СКГУ им. М. Козыбаева». С момента 
организации до 2005 года Ассоциацию возглав-
ляла старший преподаватель музыкально-
педагогического факультета О.М. Барановская.

Согласно расчету среднесрочного плана по раз-
витию высшего профессионального образова-
ния на 2007-2009 гг. по подготовке высококвали-
фицированных специалистов в условиях рефор-
мирования системы образования Республики   
Казахстан в числе задач, решаемых вузом, стояла 
задача создания системы содействия трудоус-
тройству выпускников. Поэтому «Ассоциация 
выпускников СКГУ» была переименована          
в «Центр содействия трудоустройству выпус-
кников». Руководителем Центра сегодня являет-
ся Касенов Х. Н.

ЦСТВ анализирует потребности предприя-
тий, организаций и иных работодателей в выпус-
книках, отслеживает ситуацию на рынке труда, 
анализирует динамику поступающих заявок и 
своевременно информирует деканаты о движе-
нии заявок, оказывает непосредственную по-
мощь в трудоустройстве выпускников. Для этого 
в проекте Электронный ректорат был разработан 
интерфейс «Трудоустройство», который позво-
ляет систематизировать все данные о выпускни-
ках вуза. Главной целью центра является персо-
нальное трудоустройство каждого выпускника. 
Ежегодно университет получает множество поло-
жительных отзывов о работе выпускников. Как 
показывает социологический опрос,  при приеме 
на работу молодых специалистов руководители 
предприятий предпочитают выпускников Севе-
ро-Казахстанского государственного универси-
тета. В условиях формирующегося рынка, об-
щественно-социальных преобразований, когда 
право на труд реализуется не через социальные 
гарантии, а через личностную инициативу, про-
блема занятости молодежи приобретает особую 
остроту. Сегодня вуз должен не только готовить 
нужных обществу, экономике специалистов, но и 
содействовать их трудоустройству, адаптации ры-
ночной среде. В настоящее время опыт работы 
Центра содействия трудоустройству выпускни-
ков нашего университета перенимается другими 
вузами, где также начинают создаваться свои 
Ассоциации выпускников. В Казахстане активи-
зирована работа по реализации масштабного про-
екта по созданию объединенной сети Центров со-
действия трудоустройству молодежи республи-
ки в каждом регионе.

Вопросы внедрения информационных техно-
логий в целом в СКГУ координируются 綵 ебно-
инновационной службой, которая проводит рабо-
ту по формированию, развитию и совершенство-
ванию информационной инфраструктуры вуза 



шиеленіс тудырады. Бүгінгі күні ЖОО қоғамға, 
экономикаға қажет мамандарды ғана даярламай, 
сонымен қатар,  оларды жұмысқа орналастыру-
ға, нарық жағдайына бейімделуіне ықпал етуі ке-
рек. 

Қазіргі кезде біздің университеттің Бітіруш-
ілерді жұмыспен қамтуға көмек көрсету орталы-
ғының жұмыс тәжірибесін басқа ЖОО-лар үлгі 
ретінде қабылдап,  өз  біт ірушілерінің 
Ассоциациясын құрып жатыр. Қазақстанда 
әрбір аймақта жастарды жұмысқа орналастыру-
ға көмек көрсету орталықтары біріккен желі 
құру туралы ауқымды жобаны жүзеге асыру бо-
йынша жұмысты жандырып жіберді.

Университет өміріне ақпараттық технология-
лар енгізу мәселелерін қо– инновациялық қыз-
мет үйлестіріп отыр. Ол жұмысын ЖОО-ның ақ-
параттық инфрақұрылымын қалыптастыру, да-
мыту және жетілдіру бойынша келесі басты ба-
ғыттарда жүргізеді:

�компьютер техникасының ақпараттық және 
бағдарламалық құралдарын сатып алу және жа-
ңартып отыру;

�оқу үдерісінде қазіргі ақпараттық технологи-
яларды сынап көру, бейімдеу және пайдалану;

�электронды ректоратты қоса алғанда,    оқу 
үдерісін басқарудың ақпараттық жүйесін жасау;

�оқу орнының Корпоративті жүйесін пайдала-
нушыларға оңтайлы университеттік ақпарат қор-
ларын қалыптастыру.

Оүдерісінде қазіргі озық технологияларды қол-
данудың негізгі бағыттарының бірі – автоматтан-
дырылған оқыту жүйесін,  САПР оқу – зерттеу, 
саралау және жобалау автоматтық жүйелелерін 
пайдалана отырып проблемалық оқыту, кейс тех-
нологиясы бойынша оқуға мүмкіндік беретін 
және, қажет болса,  оқытушылармен электро-
ндық пошта көмегі арқылы интернет жүйесін 
пайдаланатын қашықтықтан оқыту әдістерін пай-
далану болып табылады. Университет қолданба-
лы лицензиялық бағдарламалық пакеттерін са-
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по следующим основным направлениям:
�приобретение и модернизация аппаратных и 

программных средств компьютерной техники;
�апробирование, адаптация и использование 

современных информационных технологий в 
учебном процессе;

�разработка информационных систем управ-
ления учебным процессом, включая электро-
нный ректорат;

�создание университетских информационных 
ресурсов, доступных пользователям корпора-
тивной сети вуза.

Основанием применения в учебном процессе 
современных прогрессивных технологий явля-
ется реализация системы проблемного обуче-
ния, опирающейся на использование автомати-
зированных обучающих систем, учебно-
исследовательских систем автоматизированного 
проектирования и регулирования (САПР), авто-
матизированных систем анализа и проектирова-
ния, а также системы дистанционного образова-
ния, позволяющей студенту обучаться по кейсо-
вой технологии, а в случае необходимости об-
щаться с преподавателями по сети. Университе-
том постоянно приобретаются и внедряются в 
учебный процесс лицензионные пакеты при-
кладных программ. В последнее время в учеб-
ном процессе широко используются электро-
нные версии методических указаний, учебных 
пособий, учебников, тестовых заданий, мульти-
медийных технологий, представленных в элек-
тронной библиотеке образовательного портала. 

Применение современных компьютерных, те-
лекоммуникационных и педагогических техно-
логий в сфере образования приводит к сущес-
твенным изменениям в преподавательской дея-
тельности, роли преподавателя в учебном про-
цессе. В СКГУ формируется новая модель уни-
верситета, в которой гармонично сочетается тра-
диционное образование с новыми формами элек-
тронного обучения. 

Тренажер залындағы сабақ · Занятие в тренажерном зале



тып алып, оқу үдерісіне енгізуде.  Соңғы жылда-
ры оқу үдерісінде электрондық кітапхананың 
білім беру порталына салынған әдістемелік 
нұсқаулардың, оқу құралдары мен оқулықтар-
дың, тест тапсырмаларының электрондық 
түрлері, мультимедиалық технологиялар қолда-
нуда.

Білім саласына заманауи компьютерлік, теле-
коммуникациялық және педагогикалық техноло-
гияларды енгізу оқытушының жұмысына,  оқу 
үдерісіндегі оқытушының рөліне елеулі өзг-
ерістер енгізді. СҚМУ-да дәстүрлі білім мен жа-
ңа электронды оқыту түрлерінің үйлесімінің ар-
қасында университеттің жаңа үлгісі қалыптасу-
да. 

2000 жылдан бастап ЖОО интерактивті оқыту 
құралдарын оқу үдерісіне енгізуде. Қазіргі кезде 
оқу үдерісінде 35 интерактивті тақта мен 75  та-
сымалды мультимедиалық кешен қолданылады. 
3 мультимедиалық дәрісхана базасында бір уа-
қытта Web-Конференция жүйесінде 550 студен-
тке дәріс оқылады. 

Білім қызметтерін көрсетудің сапасын артты-
ру мақсатында 2004 жылдан бастап ақпаратты 
– с а р а п т а м а  О р т а -  Б і л і м  п о р т а л ы  
(http://www.nkzu.kz:8001/ ) жұмыс істеп, дамып 
келеді. Түрлі қорлар мен сервистерді біріктіретін 
көпдеңгейлі мегақордың құрамы әртүрлі 
мәліметтерге жеңіл қол жеткізуді қамтамасыз 
етіп, ЖОО қызметін сипаттайды.

Білім порталында:
-  студенттерге арналған ақпараттық – білім бе-

ру жүйесі (тестілеу жүйесі, қашықтықтан оқыту 
жүйесі, «Электронды кітапхана»,  «Сабақ кес-
тесі» және т.б.);

-  әкімшілік – басқару аппаратына, қызметкер-
лер мен оқытушыларға арналған ақпараттық – са-
ралау жүйесі («Электронды ректорат», мульти-
медиалық технологияларды пайдалану жайын қа-
дағалау жүйесі, СӨЖ журналы, факультеттер 
мен кафедралардың сайттарының рейтингісін 
анықтау жүйесі);

- тұтынушылармен кері байланыс жасау 
мүмкіндігі бар бағдарламалық өнімдер (Web-
анкета жүйесі, пікірлер мен ұсыныстар журна-
лы,  студенттік форум, интернет- дауысберу 
жүйесі).

2011 жылы «Білім порталында» 4 миллионын-
шы тұтынушы тіркелді.

2004 жылдан бастап ЖОО стратегиялық мақ-
сатты жүргізуге бағытталған, университеттің 
барлық бөлімшелері мен қызметтерін байланыс-
тыратын үдеріс жүйесі болып табылатын, білім 
үдерісін басқару бойынша ақпаратты – сарапта-
ма кешені – «Электронды ректорат» жұмыс 
істейді. 

Атаулы жүйе - құрамына 250 модуль мен ішкі 
модуль кіретін 20 жобасы бар жүйе.  
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С 2000 года вуз внедряет в учебный процесс ин-
терактивные средства обучения. В настоящий мо-
мент в учебном процессе используется 35 инте-
рактивных доски и 75  переносных мультиме-
дийных комплекса. На базе 3 мультимедийных ау-
диторий проводятся одновременно лекции для 
550 студентов на базе системы Web-
конфиренций.

С целью повышения качества предоставления 
образовательных услуг с 2004 г. функционирует 
и развивается информационно-аналитическая 
с р е д а  -  О б р а з о в а т е л ь н ы й  п о р т а л  
(http://www.nkzu.kz: 8001/). Это мегаресурс, орга-
низованный как многоуровневое объединение 
различных ресурсов и сервисов, с удобным дос-
тупом к различным данным, характеризующим 
деятельность вуза. 

В образовательный портал входят:
- информационно-образовательные системы 

для студентов (система тестирования, система 
дистанционного обучения, «Электронная библи-
отека», «Расписание учебных занятий» и дру-
гие);

- информационно-аналитические системы для 
АУП, сотрудников и ППС («Электронный ректо-
рат», система мониторинга использования муль-
тимедийных технологий, журнал СРС, система 
определения рейтинга сайтов факультетов и ка-
федр и другие);

- программные продукты, реализующие об-
ратную связь (система «Web-анкетирование», 
журнал отзывов и предложений, студенческий 
форум, система интранет-голосования). 

В 2011 году был зарегистрирован 4 миллион-
ный пользователь «Образовательного портала».

С 2004 года функционирует информационно-
аналитический комплекс по управлению образо-
вательным процессом – «Электронный ректо-
рат» - система взаимосвязанных процессов всех 
подразделений и служб вуза, ориентированная 
на реализацию стратегических целей вуза. Дан-
ная система включает в себя 20 проектов, в со-
став которых входит более 250 модулей и подмо-
дулей.

В последние 3 года на базе «Электронного рек-
тората» проводится активная деятельность по ав-
томатизации большинства показателей управ-
ленческой деятельности в вузе. Данный проект 
является одной из передовых разработок в облас-
ти информатизации образования и реализует в 
комплексе все основные составляющие управле-
ния образовательным процессом.

В 2009 году реализован инновационный про-
ект WAP-портал, позволяющий любому обучаю-
щемуся, либо его родителям посредством мо-
бильного телефона получать информацию о ре-
зультатах рейтинга и аттестации обучающихся, о 
расписании экзаменов. Статистика показала, что 



Кейінгі 3 жылда «Электронды ректорат» база-
сында ЖОО-да басқарушылық қызметтің көпт-
еген көрсеткіштерін автоматтандыру бойынша 
белсенді жұмыс жүргізіліп келеді. Атаулы жоба 
білімнің ақпараттандыру саласында озық 
жұмыстардың бірі болып табылады және білім 
үдерісін басқарудың барлық негізгі жасаушыны 
кешенді түрде жүзеге асырады.

2009 жылы кез келген студентке немесе олар-
дың ата – аналарына ұялы телефон арқылы рей-
тинг пен аттестация нәтижелері, емтихан кестесі 
жайлы мәлімет алуға болатын 

WAP- портал инновациялық жоба жүзеге асы-
рылды.  Статистиканың көрсетуіне қарағанда 30 
пайыздан астам студенттер мен олардың ата – 
аналары осы порталды пайдаланады.

«Қазақстан Республикасында білім беру 
жүйесін ақпараттандыру тұғырнамасын» жүзеге 
асыру және оқу үдерісіне ақпараттық технологи-
яларды енгізу мақсатында 2004 жылы универси-
тетте оқу – инновациялық қызметі құрылды.  
Оның бастығы болып Шпак А.В. тағайындалды.

Оқу – инновациялық қызметінің негізгі 
міндеті оқу үдерісіне жаңа ақпараттық техноло-
гияларды енгізу жөніндегі шараларды жүйелеу, 
мақсатты түрде жоспарлау және үйлестіріп оты-
ру, білім беруге қатысты ақпараттық технология 
құралдарының сапасы мен стандартын қамтама-
сыз ету, оқу орнындағы автоматтық жүйелерді 
бірегей ақпарат жүйесіне тоғыстыру болып табы-
лады.

Оқу – инновациялық қызметінің құрамына: ин-
новациялық оқыту технологиялары орталығы, 
компьютерлік тестілеу бөлімі және қашықтық-
тан оқыту секторы кіреді.  

Инновациялық оқыту технологиялары орта-
лығы

 Әр жылдары есептеу орталығын, ал 2004 жыл-
дан бастап  инновациялық оқыту технологияла-
ры орталығын (ИБТО)  тәжірибелі мамандар: 
П.Б. Ключ, В.А. Кокорин (1981-1990жж.), В.Э. 
Дубс (1990-1991жж.), В.В. Солянин (1991-
1994жж.), С.В. Ивашевский (1994-1996жж.), 
А.В. Шпак (1996-2004жж.), Б.М. Әубәкіров 
(2004-2006жж.) басқарды, қазіргі кезде ИБТО 
бастығы Михеда Александр Борисович. 

   Бүгін компьютерлік техника паркі -1450 ком-
пьютер, соның ішінде 24 компьютерлік сынып 
пен 3 мультимедиалық лингафондық сынып, 30 
шынайы – виртуалды және виртуалды зертхана-
лардан тұрады. Компьютерлік сыныптардың 
қазіргі жағдайы және олардың тиімді жұмыс істе-
уі желілік әкімшісі Д.Н. Дудниктің арқасында жа-
салды.

204 жылдың 24 – қазанында ректордың 
бұйрығымен инновациялық оқыту технология-
лары орталығы құрылды. Оның негізгі мақсаты-  
универститетте оқу үдерісінің сапасын артыруға 
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более 30% обучающихся и их родителей пользу-
ются этим порталом.

В 2004 году в университете в целях реализа-
ции “Концепции информатизации системы обра-
зования Республики Казахстан” и внедрения в 
учебный процесс новых информационных тех-
нологий была создана учебно-инновационная 
служба. Начальником её был назначен Шпак 
А.В.

Основной целью деятельности учебно-
инновационной службы является систематиза-
ция, целенаправленное планирование и коорди-
нация мероприятий по созданию, распростране-
нию и внедрению в учебный процесс новых ин-
формационных технологий, обеспечению качес-
тва и стандартизации средств информационных 
технологий учебного назначения, интеграция ав-
томатизированных систем вуза в единую образо-
вательную информационную систему. 

В состав учебно-инновационной службы вхо-
дят: центр инновационно-образовательных тех-
нологий, отдел компьютерного тестирования и 
сектор дистанционного образования.Центр инно-
вационно-образовательных технологийВ разные 
годы вычислительным центром, а с 2004 г. цен-
тром инновационно-образовательных техноло-
гий (ЦИОТ), руководили опытные специалисты, 
такие как: П.Б.Ключ, В.А.Кокорин (1981-1990 
гг.), В.Э.Дубс (1990-1991 гг.), В.В.Солянин 
(1991-1994 гг.), С.В.Ивашевский (1994-1996 гг.), 
А.В.Шпак (1996-2004 гг.), Б.М.Аубакиров (2004-
2006 гг.),  в настоящее время начальником ЦИОТ 
является Михеда Александр Борисович. 

Парк компьютерной техники сегодня это 1450 
компьютеров, в том числе 24 компьютерных клас-
са и 4 мультимедийных лингафонных класса, 30 
реально-виртуальные и виртуальные лаборато-
рии. Большой вклад в создание существующей 
организации и эффективного администрирова-
ния компьютерных классов был сделан сетевым 
администратором Д.Н.Дудником.

24 октября 2004 года приказом ректора был со-
здан центр инновационно-образовательных тех-
нологий. Основная цель его - обеспечение качес-
твенной и эффективной эксплуатации компью-
терных и мультимедийных лингафонных клас-
сов, способствующее повышению качества обра-
зовательного процесса в университете, а также 
создание программных продуктов автоматиза-
ции управления учебной деятельностью. 

Для реализации был разработан ряд информа-
ционных систем: информационно-управляющая 
система «Аудиторный фонд» (разработчики: 
Е.А.Ибраев, Д.В.Яковец, В.А.Луцак), «Журнал 
с а м о с тоя т е л ь н о й  р а б от ы  с туд е н то в »  
(В.А.Луцак, К.Н.Фисенко), система компьютер-
ного тестирования «WebTest» (пилотный проект 
разрабатывался в рамках дипломного проекта в 



ықпал ететін,  компьютерлік және мультимедиа-
лық лингафондық сыныптарды сапалы қамтама-
сыз ету және тиімді пайдалану, сонымен қатар,  
оқу қызметін басқаруды автоматтандыруда бағ-
дарламалық өнімдер жасау. 

Жүзеге асыру үшін бірнеше ақпараттық жүйе-
лер: «Дәрісхана  қоры» (әзірлеушілер: Е.А. Ыбы-
раев, Д.В. Яковец, В.А. Луцак); «Студенттердің 
өздік жұмысының журналы» (В.А. Луцак, К.Н. 
Фисенко); «WebTest компьютерлік тестілеу 
жүйесі» (пилоттық жобаны 2003-2004 оқу жылы 
дипломдық жоба шеңберінде Е.Звалинский мен 
О. Кононов орындады), 2004-2005жж. ҚР БҒМ 

тапсырысымен «Студенттер білімін бағалаудың 
компьютерлік әмбебап тоғысқан жүйесі» (Д.В. 
Яковец, Н.В. Вельдяксов, В.Н. Голомолзин) жа-
сап, жүзеге асырды.    

Кейінгі жылдары оқу ісі жөніндегі проректор 
Л.С. Қайыржанованың жетекшілігімен авторлық 
ұжым (А.В. Шпак, Е.В. Ковчинский, С.В. Крю-
чек, О.С. Баев)  «Электронды ректорат» - оқу 
үдерісін ақпаратты кешенді басқару бойынша ай-
тарлықтай жұмыс көлемін орындады.      

Компьютерлік тестілеу орталығы Компьютер 
орталығын, ал қазір компьютерлік тестілеу 
бөлімін әр кезде В.П. Гусаков (1998-2001жж.),  
Е.В. Шевчук (2002-2006жж.) және Т.В. Лисоков-
ская (2006-2008жж.) сияқты тәжірибелі маман-
дар басқарса, қазір Юровских Лариса Николаев-
на басқарады.

2004 жылы ҚР БҒМ тапсырысы бойынша 
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ ректоры, т.ғ.д., 
профессор, ҚР ҰҒА академигі О.Б. Әшімовтің 
басшылығымен инновациялық білім беру орта-
лығының қызметкерлері «Web Test Студент-
тердің  білімін бағалаудың компьютерлік әмбе-
бап тоғысқан жүйесін» жасап шықты. Атаулы 
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2003-2004 уч.году Е.Звалинским, О.Кононо-
вым), а в 2004-2005 годах по заказу МОН РК бы-
ла разработана «Универсальная интегрирован-
ная система оценки знаний студентов» (Д.В.Яко-
вец, Н.П.Вельдяксов, В.Н.Голомолзин). 

За последние годы авторским коллективом 
(А.В.Шпак, Е.В.Ковчинский,  М.В.Митрюхин, 
Н.Ж.Копеев, С.В.Крючек, О.С.Баев) под руково-
дством проректора по УР Л.С. Каиржановой про-
изведен значительный объем работ по созданию 
информационного комплекса управления обра-
зовательным процессом - «Электронного ректо-
рата».Отдел компьютерного тестированияКом-
пьютерным центром, а ныне отделом компью-

терного тестирования, руко-
водили опытные специалис-
ты, такие как В.П.Гусаков 
(1998-2001 гг.), Е.В.Шевчук 
(2002-2006 гг.), Т.В.Лисов-
ская (2006-2008 гг.), в настоя-
щее время Юровских Лариса 
Николаевна.

В 2004 г. по заказу МОН 
РК под руководством ректо-
ра СКГУ д.т.н., профессора, 
а к а д е м и к а  Н А Н  Р К  
У.Б.Ашимова сотрудниками 
цент ра  инновационно-
образовательных техноло-
гий была разработана «Уни-
версальная интегрированная 
компьютерная система оцен-
ки знаний Web Test». Данная 
система позволяет использо-
вать различные типы тесто-

вых заданий, работать, в том числе дистанцион-
но.

Очень продуктивной и прогрессивной систе-
мой подготовки студентов к тестированию явля-
ются «тренинги как активное обучение» с ис-
пользованием инновационных методов – ком-
пьютерного тестирования в режиме обучения 
при помощи системы «Web Test».

 Отличительной особенностью системы «Web 
Test» является то, что в ней разработана функция 
анализа тестов и тестовых заданий, основанная 
на накоплении и обработке статистических дан-
ных по результатам тестирования, позволяющая 
оценивать тесты и тестовые задания на основе 
различных характеристик конкретного тестово-
го задания и теста в целом.

Все тестовые задания централизованно хра-
нятся в едином информационном банке отдела 
компьютерного тестирования. Доступ к банку 
тестов имеет строго ограниченный круг сотруд-
ников (инженер отдела компьютерного тестиро-
вания, оператор отдела компьютерного тестиро-
вания, набиравший тест, и автор теста). Это спо-
собствует обеспечению конфиденциальности. В 
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жүйе тест тапсырмаларының әртүрлі үлгісін қол-
дануға мүмкіндік береді, соның ішінде, қашық-
тықтан да жұмыс істеуге болады.

«Web Test» жүйесінің көмегімен оқыту бары-
сындағы компьютерлік тестілеу – инновациялық 
әдістерді қолданумен «тренинг - белсенді оқы-
ту» студенттердің тестілеуге дайындығының өте 
өнімді және озық жүйелерінің бірі болып табы-
лады.

«Web Test»-тің өзгеше ерекшелігі, ол –  те-
стілеу нәтижелері бойынша статистикалық 
мәліметтерді жинақтау мен өңдеу негізінде, на-
қты тест тапсырмалары мен жалпы тесттің 
әртүрлі сипаттама негізінде тест пен тест тап-
сырмаларын бағалауға мүмкіндік беретін тест-
тер мен тестік тапсырмаларды талдау функция-
сының жасалуы.

Барлық тест тапсырмалары КТО  бірегей ақпа-
раттық қорында , бір жерде сақталады. Тест қоры-
на КТО инженері, тестті терген оператор және 
тест авторы ғана кіре алады, яғни тесттердің 
құпиялығы сақталады. Қазіргі кезде тест қорын-
да 3000 тест бар, ол 1  млн. тест тапсырмасын 
құрайды. Компьютерлік тестілеу барлық емти-
хандардың 70%-ын құрайды.

Тест тапсырмаларына қойылатын талаптар 
жөнінде Л.Н. Юровских А.В. Шпакпен бірге 
«Компьютерлік тестілеу туралы ереже» дайын-
дады. Бұл құжатта компьютерлік тестілеу ке-
зінде құжат айналымының үлгілері, негізгі ілес-
пе құжаттардың үлгілері кеңінен көрсетілген, 
паспорт пен сұраным толтыру технологиясы си-
патталған. 

Компьютерлік тестілеу бөлімі болашақта ком-
пьютерлік тестілеу мен студенттердің білім сапа-
сын бағалауда компьютерлік және әдістемелік 
технологияларын әрі қарай жетілдіруін жоспар-
лап отыр. 

Қашықтықтан білім беру секторы.
Қашықтықтан оқыту орталығын,  ал қазір қа-
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настоящее время банк тестов составляет 3000 
тестов, это 1 млн. тестовых заданий. Процент 
компьютерного тестирования составляет около 
70% от всех видов экзаменов.

Для формирования единых требований к под-
готовке тестовых заданий Л.Н.Юровских со-
вместно с А.В.Шпак было разработано «Поло-
жение о компьютерном тестировании». Положе-
ние регламентирует процедуры проведения ком-
пьютерного тестирования, технологии подготов-
ки тестовых материалов. В данном документе 
достаточно широко представлена модель доку-
ментооборота при проведении компьютерного 
тестирования, образцы основной сопроводи-
тельной документации, описана технология за-
полнения паспорта и заявки на проведение ком-
пьютерного тестирования.

В перспективе своего развития отдел компью-
терного тестирования планирует дальнейшее со-
вершенствование компьютерных и методичес-
ких технологий проведения тестирования и оцен-
ки качества знаний учащихся.

Сектор дистанционного образования.
Центром дистанционного обучения, а ныне 

сектором дистанционного образования,  в раз-
ные годы руководили опытные специалисты, та-
кие как П.И.Леонтьев (2002г.), Е.С.Кутузова 
(2002-2005 гг.), а в настоящее время сектором ру-
ководит Краснолуцкая А.Г.  

Интенсивное внедрение информационных тех-
нологий в учебный процесс на всех специаль-
ностях вызвало необходимость разработки дис-
танционного образования в СКГУ. 

Начиная с 2005 года, университет успешно 
участвует в эксперименте, проводимом МОН РК 
по внедрению сетевых дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ) в вузах республики 
(приказ МОН РК №111 от 21.02.2005г.). Прово-
дится большая работа по созданию системы элек-
тронных учебно-методических материалов по 
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шықтықтан білім беру секторын әр жылдары 
П.И. Леонтьев (2002ж.), Е.С. Кутузова (2002 – 
2005жж.) сынды тәжірибелі мамандар, ал қазір 
А.Г. Краснолуцкая басқарады.

  Барлық мамандардың оқу үдерісіне ақпарат-
тық технологиялардың қарқынды енгізілуіне бай-
ланысты, университетте қашықтықтан оқыту 
жолдары да қарастырыла бастады.  

2005 жылдан бастап, университет  республи-
каның жоғары оқу орындарына желілік қашық-
тықтан оқыту технологияларын (ҚОТ) енгізу бо-
йынша ҚР БҒМ ұйымдастырған экспериментке 
табысты қатысып келеді. Барлық мамандықтарға 
электрондық оқу – әдістемелік материалдар 
жүйесін құруда үлкен жұмыс жүргізіліп келеді. 
Барлық оқытушылар өздері дайындаған матери-
алдарын «Электронды кітапханаға» тапсырып, 
қорды молайтады.

2005 жылдың маусымында қашықтықтан оқы-
ту түрінің 5- курсының 15 студенті мемлекеттік 
емтихандарды жемісті тапсырып, дипломдық жо-
баларын қорғап, «инженер - бағдарламашы» ма-
мандығын алды. 

 Қашықтықтан оқытуды қалыптастыру ісінде 
В.П. Гусаков,  А.В. Шпак және А.Г. Краснолуц-
кая дайындаған «Қашықтықтан оқытуды ұйым-
дастыру туралы ереже» атты алғашқы басылым-
ның жарық көруі маңызды болды.

Эксперимент уақытында университет ҚР БҒМ 
өткізген шараларға белсенді қатысып, ҚОТ бо-
йынша ҚР реттемелеуші құжаттарды дайындау-
ға көмек көрсетті, сонымен қатар,  «Қашықтық-
тан оқыту технологиялары: қағидалары, кур-
старды дайындау және оқыту әдістемесі» атты та-
қырыпқа біліктілікті арттыру курсын өткізді. 
Атаулы курстың оқытушылары А.В. Шпак пен 
А.Г. Краснолуцкая бірінші күннен бастап ҚОТ-
ты енгізу бойынша ҚР БҒМ өткізген экспери-
ментті қолдап, барлық республикалық үйретуші 
семинарларына қатысып, 2006 жылдан бастап 
ҚР БҒМ сертификатымен ҚОТ оқытушылары 
атанды.

2006 – 2007 жж. сектор қызметкерлері қашық-
тықтан оқыту саласындағы республикалық дең-
гейдегі басты инновация – Қазақстандық қашық-
тықтан оқыту порталын дайындауға қатысты.

2010 жылдың тамызында университет ҚОТ 
енгізу бойынша экспериментті ұзартуға ҚР БҒМ 
рұқсатын алып,  ҚОТ бойынша жүзеге асырыла-
тын білім бағдарламаларының үлесі көбейді, 
енді 700-ге жуық студент оқиды. 

Осы кезеңде университет «Республикалық 
ЖОО-аралық электронды кітапхана» жобасы-
ның қатысушысы болды. РЖЭК мақсаты – ПОҚ 
құрамына, студент пеп магистранттарға, докто-
ранттарға интерактивті мультимедиалық оқыту 
қорларына кіруге жағдай жасау, сонымен қатар, 
ЖОО-лардың электронды білім қорларын бір ақ-
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всем специальностям. Все преподаватели при-
нимают участие в пополнении «Электронной 
библиотеки» материалами собственной разра-
ботки.  

В июне 2005г. успешно сдали государствен-
ные экзамены и защитили дипломные проекты, 
получив квалификацию «инженер-програм-
мист», 15 студентов 5 курса дистанционной фор-
мы обучения. 

Заметным вкладом в становление дистанци-
онного обучения в университете стало издание 
«Положения об организации учебного процесса 
по дистанционной форме обучения», авторами 
которого являются В.П.Гусаков, А.В.Шпак и 
А.Г.Краснолуцкая.

За время эксперимента университет принимал 
активное участие в мероприятиях, проводимых 
МОН РК, оказывал содействие в разработке рег-
ламентирующих документов РК по ДОТ, а также 
проводил курсы повышения квалификации по те-
ме: «Дистанционные образовательные техноло-
гии: принципы, разработка курсов и методика 
преподавания». Преподаватели данных курсов 
Шпак А.В. и Краснолуцкая А.Г. с первого дня 
поддерживали эксперимент МОН РК по внедре-
нию ДОТ в вузах РК, принимали участие во всех 
республиканских обучающих семинарах, с 2006 
г. они являются преподавателями ДОТ сертифи-
цированными МОН РК. 

В 2006-2007г. сотрудники сектора участвова-
ли в разработке Казахстанского портала дистан-
ционного образования - главной инновации рес-
публиканского уровня в области дистанционно-
го образования.

В августе 2010 г. университет получает разре-
шение МОН РК продлить эксперимент по внед-
рению ДОТ, доля образовательных программ, ре-
ализуемых по ДОТ, увеличилась, теперь обуча-
ются около 700 студентов. 

В этот же период университет становится учас-
тником проекта «Республиканская межвузовская 
электронная библиотека». Цель РМЭБ – обеспе-
чить доступ профессорско-преподавательскому 
составу, студентам, магистрантам и докторантам 
к интерактивным мультимедийным ресурсам об-
учения, а также объединить электронные образо-
вательные ресурсы вузов страны в единую ин-
формационную систему. Около 60 вузов участву-
ют в данном проекте.На сегодняшний день нача-
лась разработка системы управления дистанци-
онным обучением e-LearningNKZU. В дальней-
шем развитии сектор дистанционного образова-
ния реализует деятельность в области исследова-
ния дидактические свойств и внедрения такого, 
на сегодняшний день, перспективного e-
Learning (электронного обучения). 

Виртуальная академия школьников.
19 декабря 2002 года во исполнение постанов-



параттық жүйеге біріктіру.  60-қа жуық ЖОО-
лар осы жобаға қатысады.

Оқушылардың виртуалды академиясы.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі алқасының 2002 жылғы 3 маусым-
дағы қаулысын орындау мақсатында 2002 жыл-
дың 19 желтоқсанында білім беру мен ақпарат-
тық технологияларды сабақтастыра отырып,  
СҚМУ-ға талапкерлер даярлаудың сапасын арт-
тыру үшін компьютерлік тестілеу орталығының , 
қашықтықтан оқыту секторының және оқу – да-
йындық бөлімінің қорлары мен мүмкіндіктерін 
тоғыстыру нәтижесінде мүлде жаңа тұрпатты әрі 
икемді білім беру ортасы – СҚМУ мектеп оқу-
шыларының виртуалды академиясы (МОВА) 
құрылды. 

Оқушылардың виртуалды академиясының 
президенті – университет ректоры О.Б. Әшімов, 
жетекшісі – оқу ісі жөніндегі проректор Л.С. Қа-
йыржанова. 

МОВА жобасы шеңберінде жыл сайын облыс 
аудандарының мектептеріне барып, нақты бір 
орталықтан кешенді тестілеу жағдайына 
мейлінше жуық тәртіппен (сондай сұрақ кітап-
шаларын,  жауап парақтарын, үлгілерді пайдала-
на отырып) мектеп оқушыларын тестілеуден 
өткізуді ұйымдастырады.

Қала оқушылары үшін инновациялық техно-
логиялар орталығының қызметкерлерімен бірге 
орталықтандырылған тестілеуден өту алдында 
оқушылар үшін жақсы дайындық ретінде СҚМУ 
–да алдын – ал кешенді тестілеу өткізіледі.
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ления коллегии Министерства образования и на-
уки Республики Казахстан от 03.06.02 г. в целях 
повышения качества уровня подготовки абиту-
риентов в СКГУ на основе взаимного проникно-
вения новых образовательных и информацион-
ных технологий, путем интеграции интересов и 
ресурсов центра компьютерного тестирования, 
центра дистанционного обучения и учебно-
подготовительного отдела создана принципи-
ально новая мобильная образовательная среда —  
виртуальная академия школьников. 

Президентом виртуальной академии школь-
ников  являет ся  ректор  университет а  
У.Б.Ашимов, руководителем – проректор по учеб-
ной работе Л.С. Каиржанова.

В рамках проекта виртуальной академии 
школьников ежегодно подготавливалось и орга-
низовывалось выездное тестирование школьни-
ков, живущих в районах Северо-Казахстанской 
области, в условиях, максимально приближен-
ных к условиям реального централизованного 
комплексного тестирования (с использованием 
аналогичных книжек-вопросников, листов-
ответов, шаблонов). 

Для городских школьников совместно с со-
трудниками центра инновационных технологий 
ежегодно организуется предварительное ком-
плексное тестирование на территории СКГУ, ко-
торое, несомненно, является хорошим тренин-
гом для школьников перед прохождением цен-
трализованного тестирования

№3 оқу корпусы · Учебный корпус  №3



Университеттің 75 жылдық тарихында оқыту-
шылар мен студенттер жұмыстарының маңызды 
бір бағытын ғылым алып отыр.

Әр ректор ғылым жұмысы жөніндегі орынба-
сарларына сүйене отыра жоғары кәсіби ғылыми 
кадрларды даярлауға,  іргелі және қолданбалы 
ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу-
ге, дарынды жастар арасынан жас ғалымның қа-

лыптасуына,  халықаралық қатынасты дамыту 
мен нығайтуға өз үлесін қосты. 

Университеттің дамуымен бірге ғылыми 
жұмысты ұйымдастыру жүйесі де дамып отыр-
ды, әр кезеңде бұл жұмысты  ғылыми жұмысы 
жөніндегі проректорлар И.Я. Гармс, В.С. Черни-
ков, В.Б. Дегтярев, А.М. Малыгин, М.С. Некра-
сов, В.Ф. Зайберт, В.В. Поляков, Н.П. Белецкая,  
Х.Х. Валиев,  А.Р. Ысқақов жетілдірді. 

Соңғы 10 жылдың ішінде, СҚМУ ректоры 
Ондасын Бәйкенұлы Әшімов болғалы, ЖОО-да 
ғылыми жұмыс аймақтың ғылыми-техникалық 
прогресін дамытуға,  креативті ойшыл оқыту-
шылар, қызметкерлер мен студенттердің арасы-
нан шығармашылық ұжым құруға, университет 
пен облыстың ғылыми әлеуетінің бірігуіне ба-
ғытталды.

2003 жылдан бері университеттің ғылыми-
зерттеу қызметін ғылыми жұмыс және сыртқы 
байланыс жөніндегі проректор, техника ғылым-
дарының кандидаты, техника ғылымдары бо-
йынша PhD философия докторы,  СҚМУ про-
фессоры,  Ұлттық инженерлік академияның кор-
респондент-мүшесі Тукачев Александр 
Андреевич басқарып келеді. Әр жылдары техни-
ка ғылымдарының кандидаты Имамбаева Райхан 
Сәлтәйқызы, техника ғылымдарының докторы 
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На протяжении 75-летней истории универси-
тета наука всегда занимала одно из важнейших 
направлений в работе преподавателей и студен-
тов.

Каждый ректор вуза, опираясь на своих замес-
тителей по науке, привносил свой вклад в дело 
подготовки высокопрофессиональных научных 
кадров, в организацию и проведение фундамен-

тальных и прикладных исследований, 
становление молодых ученых из числа 
одаренной молодежи,  в развитие и 
укрепление международных связей.

С развитием университета шло и раз-
витие системы организации научной ра-
боты, где поэтапно под руководством 
проректоров по научной работе 
И.Я.Гармса, В.С.Черникова, В.Б.Дегтя-
рева, А.М.Малыгина, М.С.Некрасова, 
В.Ф.Зайберта, В.В.Полякова, Н.П.Бе-
лецкой, Х.Х.Валиева, А.Р.Искакова со-
в е р ш е н с т в о в а л а с ь  н а у ч н о -
исследовательская деятельность вуза.

В последнее десятилетие, с назначе-
нием ректором СКГУ Ашимова Унда-
сына Байкеновича,  научная работа в ву-

зе направлена на развитие научно-технического 
прогресса в регионе, создание творческих кол-
лективов из числа креативно мыслящих препо-
давателей, сотрудников и студентов, на консоли-

МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК  ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҒЫЛЫМИ- ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

Научная деятельность Северо-Казахстанского 
государственного университета им. Манаша Козыбаева 

МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК  ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҒЫЛЫМИ- ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

Научная деятельность Северо-Казахстанского 
государственного университета им. Манаша Козыбаева 

Ғылыми-зерттеу қызметінің мәжілісі 
Заседание научно-исследовательской службы



Болатбаев Қазыбек Нелұлы, физика-математика 
ғылымдарының кандидаты Батыров Болатбек 
Ескенұлы, география ғылымдарының магистрі 
Ахметов Қанат Молдағалиұлы, ауыл шаруашы-
лық ғылымдарының докторы Нетяга Михаил 
Иванович сияқты дарынды мамандар оның орын-
басары болып қызмет атқарды.

Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысы ел 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың белгілеген басым 
бағыттарын ескеріп, елдің «Қазақстан-2030» 
стратегиялық даму бағдарламасына, ҚР «Ғылым 
туралы», «Білім туралы» Заңдарына, стратегия-

лық даму жоспары мен ғылыми-зерттеу жұмы-
сының жылдық жоспарына сәйкес жүзеге асы-
рылады.  

Ғылымға деген мемлекеттік қолдау мен ЖОО-
ның басқару саясатының арқасында кейінгі 10 
жыл ішінде ҚР БҒМ гранты бойынша ғылыми-
зерттеу жұмысының көлемі жүз есе өсті.

Алыс және жақын шетелдердің ірі білім беру 
және ғылыми орталықтарымен жасалған 
келісімшарт  саны көбейді. СҚМУ 2 Халықара-
лық консорциумның, 7 Халықаралық Қауымдас-
тықтың қатысушысы, Ұлыбритания, Германия, 
Ресей, АҚШ, Финляндия, Оңтүстік Африка Рес-
публикалары сияқты алыс және жақын шетел-
дердің 50-ден астам жоғары оқу орындары мен 
халықаралық ұйымдарымен ынтымақтастық 
орнатты. Бұл жұмыста ғылыми бөлімнің қызмет-
кері Ю.В. Гюнтнер мен герман филологиясы ка-
федрасының меңгерушісі М.Е. Кәкімованың ең-
бегі зор.

Университет  кафедраларында ПОҚ-тың, док-
торанттардың, магистранттар мен студенттердің  
ғылыми жұмыстарын үйлестіретін ғылыми 
жұмыс пен сапа менеджменті жөніндегі декан 
орынбасарларының институты жұмыс істейді. 
ҒЖ пен СМ бойынша декан орынбасарлары - 
С.М.Базарбаева, Л.А.Гривенная, М.А.Жұмытов, 
О.А.Иванова, М.Е. Қуантаева, Т.П.Тимошина, 
О.В.Титова, Б.М.Үсейінов, Г.И.Чемоданова сияқ-
ты креативті ойшыл тұлғалар.

Әр жылдары ЖОО-дан кейінгі дайындық қыз-
метін басқарған И.В.Вилкова, Ж.А.Назарова, 
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дацию научного потенциала университета и об-
ласти. 

Руководит научно-исследовательской дея-
тельностью в университете с 2003 года прорек-
тор по научной работе и внешним связям, канди-
дат технических наук, доктор философии PhD по 
техническим наукам, профессор СКГУ, член-
корреспондент Национальной инженерной ака-
демии Тукачев Александр Андреевич. Его замес-
тителями в разные годы были такие талантливые 
специалисты как:  кандидат технических наук 
Имамбаева Райхан Сальтаевна; доктор техничес-

ких наук Болатбаев Казбек Нельевич; кандидат 
физико-математических наук Батыров Болатбек 
Ескенович; магистр географических наук 
Ахметов Канат Молдагалиевич; доктор сельско-
хозяйственных наук Нетяга Михаил Иванович.

Научно-исследовательская деятельность в 
университете осуществляется в соответствии с 
Программой стратегического развития страны 
"Казахстан - 2030", Законами РК "О науке",  "Об 
образовании", стратегическим планом развития 
и годовыми планами НИР, с учетом приоритет-
ных направлений, обозначенных Президентом 
страны Назарбаевым Н.А.

Государственная поддержка науки и управлен-
ческая политика вуза дали свои результаты - объе-
мы НИР по грантам МОН РК за последнее деся-
тилетие выросли в сотни раз.  

Увеличилось число договоров с крупными об-
разовательными и научными центрами ближнего 
и дальнего зарубежья. СКГУ является участни-
ком 2-х международных консорциумов, 7-ми 
Международных Ассоциаций, сотрудничает бо-
лее чем с 50-ю высшими учебными заведениями 
и международными организациями стран ближ-
него и дальнего зарубежья, такими как: Великоб-
ритания, Германия, Россия, США, Финляндия, 
Южноафриканская Республика.

Значительная заслуга в этом работника на-
учного подразделения Гюнтнер Ю.В., заведую-
щей кафедрой германской филологии Какимо-
вой М.Е.

В университете работает институт заместите-

«Ұлы Жібек жолы» халықаралық конференциясы ·  Международная конференция «Великий Шелковый путь»



А.А.Айтуллина, С.Қ.Сүлейменова, О.М.Ман-
дрыгина секілді мамандардың арқасында, бүгін 
(PhD) докторантура мен магистратура базасында 
жүзеге асырылатын, мамандар даярлаудың екі 
деңгейлік жүйесі дамып келеді.

Студенттік ғылыми қоғам (СҒҚ) арқылы жүзе-
ге асырылатын студенттердің ғылыми жұмыста-
рына ерекше назар аударылады. СҒҚ мақсаты – 
дарынды жастардың шығармашылық қабілетін 
ашуға мүмкіндік жасау, олардың ғылыми-кәсіби 
құзыреттілігін дамыту.

СҚМУ студенттері 1-курстан бастап ғылы-
ми–зерттеу жұмыстарына жұмылдырылады. Ғы-
лыми зерттеулердің тақырыптары кафедра оқы-
тушыларының ғылыми жұмыстарымен байла-
нысты. Магистранттар мен жоғары курс студент-
тері ЖОО-ның негізгі ғылыми бағыттары бо-
йынша зерттеулер жүргізеді. Жыл сайын СҒҚ 
жұмысына мыңдаған студенттер қатысады. 

ЖОО-да Ғылым және шығармашылық 
күндерін өткізу дәстүрге айналды. Бұл күндері 
студенттер мен оқытушылар жалпы универси-
теттік, аймақтық, республикалық, халықаралық 
конференцияларға, байқаулар мен олимпиада-
ларға қатысады. 

Университтің ғылыми-зерттеу жұмысының не-
гізгі бағыттары:

�астрофизика және физика; 
�информатика және математика;
�тарих, археология, философия, саясаттану; 
�дәрілік және биологиялық белсенді препа-

раттар; 
�машина жасау; 
�халық денсаулығы мен қоршаған ортаны қор-

ғау;
�радиоэлектроника, телекоммуникация және 

аспап жасау; 
�ауыл шаруашылығы;
�әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынас;
�филология;
�химия;
�экономика;
�этноконфессиялық қатынас;
�заңтану мен құқық.
СҚМУ ғалымдары келесі тақырыптар бойын-

ша инновациялық жобалармен жұмыс жүргізеді:
- еңбекті автоматтандыру;
- импорт алмастыру;
- өнім сапасы;
- лингвистика;
- қорды үнемдеу;
- экологиялық таза препараттар.
Бүгінгі күні ғылымға үлкен үлес қосып жүрген 

ғалымдар: техника ғылымдарының докторы 
О.Б.Әшімов, химия ғылымдарының докторы 
Б.Е. Бегенова, техника ғылымдарының докторы 
Қ.Н.Болатбаев, химия ғылымдарының докторы 
А.С.Жолболсынова, тарих ғылымдарының док-
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лей деканов по научной работе и менеджменту ка-
чества, координирующий научную работу ППС, 
докторантов, магистрантов и студентов на ка-
федрах. Как правило, заместители деканов по НР 
и МК – это креативно мыслящие личности, такие 
как:  Базарбаева С.М., Гривенная Л.А., Жумутов 
М.А., Иванова О.А., Куантаева М.Е., Тимошина 
Т.П., Титова О.В., Усеинов Б.М., Чемоданова Г.И.

Благодаря таким специалистам как, Вилкова 
И.В., Назарова Ж.А.,  Айтуллина А.А., Сулейме-
нова С.К., Мандрыгина О.М., в разные периоды 
возглавлявшим службу послевузовской подго-
товки, получила развитие двухуровневая систе-
ма подготовки специалистов, которая сегодня ре-
ализуется на базе докторантуры (PhD) и магис-
тратуры. 

Особое внимание уделяется научной работе 
студентов, которая осуществляется через студен-
ческие научные общества (СНО), целью которых 
является создание условий для реализации твор-
ческих способностей одаренной молодежи, раз-
вития их научно-профессиональной компетен-
тности.

Начиная с первого курса, студенты СКГУ при-
влекаются к научно-исследовательской работе. 
Тематика научных исследований, как правило, 
связана с научной деятельностью ППС кафедры. 
Магистранты и студенты старших курсов актив-
но участвуют в проведении исследований по 
всем основным научным направлениям вуза. 
Ежегодно в работе СНО принимают участие ты-
сячи студентов.

Традицией в вузе является проведение Дней 
Науки и творчества. В этот период студенты и 
преподаватели принимают участие в общеуни-
верситетских, региональных, республиканских, 
международных конференциях, конкурсах, олим-
пиадах.

Основными направлениями научно-
исследовательской работы в университете явля-
ются: 

�астрофизика и физика; 
�информатика и математика;
�история, археология, философия, политоло-

гия; 
�лекарственные и биологически активные пре-

параты; 
�машиностроение; 
�охрана окружающей среды и здоровья насе-

ления;
�радиоэлектроника, телекоммуникации и при-

боростроение;
�сельское хозяйство;
�социально-экономические отношения;
�филология;
�химия;
�экономика;
�этноконфессиональные отношения;



торы В.Ф.Зайберт, техника ғылымдарының док-
торы В.П.Ивель, техника ғылымдарының докто-
ры Қ.Т.Көшеков, педагогика ғылымдарының док-
торы Л.А.Крылова, педагогика ғылымдарының 
докторы А.Ж.Мырзалинова, философия ғылым-
дарының докторы А.А.Никифиров, ауыл шаруа-
шылық ғылымдарының докторы М.И.Нетяга, хи-
мия ғылымдарының докторы В.В.Поляков, фило-
логия ғылымдарының докторы З.П.Табакова, хи-
мия ғылымдарының докторы К.Х. Тоқмырзин, 
техника ғылымдарының докторы А.Қ.Төлешев; 
P h D  д о кто рл а р ы :  Л . С . Қ а й ы р ж а н о ва ,  
А.Б.Көшімбаев, М.М.Тайжанова, А.А.Тукачев; 

ғылым кандидаттары: Б.Е.Батыров, К.Н.Баязи-
т о в а ,  Н . П . Б е л е ц к а я ,  И . В . Го л о д о в а ,  
А.Н.Дюрягина, Д.Ю.Зернов, А.А.Плешаков, 
С.Ы.Ыбыраев, Р.С.Имамбаева, Ж.Т.Қадыров, 
М.Е.Кәкімова, М.Ю.Лежнева, М.А.Линник,  
Н.К.Набиев, В.Д.Назарова, Н.П.Пустовалова, 
В.В.Савинкин, С.А.Сартин, А.А.Солодовник, 
Ж.С.Таласпаева, Д.Н.Шайкин, Е.В.Шевчук, А.В. 
Шпак және т.б.

Жыл сайын университетте ондаған халықара-
лық, республикалық, аймақтық және  жүздеген 
факультет пен кафедра деңгейіндегі ғылыми іс-
шаралар өтеді.

Университет оқытушылары мен студенттері 
«ЖООаралық Хабаршы» мен «СҚМУ Хабаршы-
сы», республикалық және шетел жорналдарын-
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�юриспруденция и право.
Ученые СКГУ активно работают над иннова-

ционными проектами по таким темам, как:
- автоматизация труда;
- импортозамещение;
- качество продукции;
- лингвистика;
- ресурсосбережение;
- экологически чистые препараты.
 Большой вклад в науку сегодня вносят такие 

ученые вуза, как: 
доктор технических наук АшимовУ.Б., доктор 

химических наук Бегенова Б.Е., доктор тех-
нических наук Болатбаев К.Н., доктор хими-
ческих наук Жолболсынова А.С., доктор исто-
рических наук Зайберт В.Ф., доктор техни-
ческих наук Ивель В.П.,  доктор технических 
наук Кошеков К.Т., доктор педагогических на-
ук Крылова Л.А., доктор педагогических на-
ук Мурзалинова А.Ж., доктор философских 
наук Никифоров А.В., доктор сельскохозя-
йственных наук Нетяга М.И., доктор хими-
ческих наук Поляков В.В., доктор филологи-
ческих наук Табакова З.П., доктор химичес-
ких наук Токмурзин К.Х., доктор техничес-
ких наук Тулешов А.К.;  доктора PhD:  Каир-
жанова Л.С., Кушумбаев А.Б., Тайжанова 
М.М., Тукачев А.А.; кандидаты наук: Баты-
ров Б.Е., Баязитова К.Н., Белецкая Н.П., Голо-
дова И.В., Дюрягина А.Н., Зернов Д.Ю., Пле-
шаков А.А., Ибраев С.И., Имамбаева Р.С., Ка-
дыров Ж.Т., Какимова М.Е., Лежнева М.Ю., 
Линник М.А., Набиев Н.К., Назарова В.Д., 
Пустовалова Н.П., Савинкин В.В., Сартин 
С.А., Солодовник А.А.,  Таласпаева Ж.С., 
Шайкин Д.Н., Шевчук Е.В., Шпак А.В. и мно-
гие другие.

Ежегодно в университете проводятся де-
сятки международных, республиканских, ре-
гиональных и несколько сотен научных ме-
роприятий факультетского и кафедрального 
уровня.

Преподаватели и студенты университета 
активно публикуют результаты своих исследова-
ний в журналах вуза «Межвузовский вестник» и 
«Вестник СКГУ», в сборниках научных трудов 
вузов, в республиканских и зарубежных журна-
лах.В рамках программы форсированного ин-
дустриально-инновационного развития региона 
вуз сотрудничает с предприятиями города (АО 
«ПЗТМ», АО «ЗИКСТО», АО «Завод им. С.М. Ки-
рова», АО «Мунаймаш»), с ведущими отечес-
т в е н н ы м и  и  з а р у б е ж н ы м и  н ау ч н о -
исследовательскими институтами и компаниями 
с такими, например, как: ВНИИ «Нефтемаш», 
Всероссийским научно-исследовательским ин-
ститутом автоматизации и связи (г. Москва), 
ООО «Промтехэксперт» (г. Москва), НВЦ «Ваго-

А.Т.Спицинмен кездесу · Встреча со Спициным А. Т.

Ғылыми  эксперимент · Научный эксперимент



да, ЖОО-ның ғылыми еңбектерінің жинақта-
рында өздерінің зерттеу нәтижелерін жариялай-
ды.

Аймақтың үдемелі индустриалды-иннова-
циялық даму бағдарламасы шеңберінде ЖОО қа-
ла кәсіпорындарымен («ПЗТМ» АҚ, «ЗИКСТО» 
АҚ, «С.М. Киров атындағы зауыт» АҚ,  «Мұнай-
маш» АҚ); «Мұнаймаш» БРҒЗИ, Бүкіл ресейлік 
автоматтандыру және байланыс ғылыми-зерттеу 
институтымен (Мәскеу қ.), «Промтехэксперт» 

ЖШҚ (Мәскеу қ.), «Вагондар» ҒЕО (Санкт-
Петербург қ.), «ХИМПЭК» Орал холдингтік ком-
паниясы (РФ, Пермь қ.) сияқты жетекші отандық 
және шетелдік ғылыми-зерттеу институттары 
мен компанияларымен ынтымақтастық орнатты.

Ғылыми-инженерлiк және өндiрiстiк қыз-
меттiң өнеркәсiптiк кәсiпорындарымен бiрігіп 
анықтаған негізгі бағыттары:

мұнай өңдеу мен мұнай химиялық 
өндірістер үшін жабдық сапасын арттыру; 

темiр жолдар және жылжымалы құрам-
ның бөлшектерiн жөндеу және қызмет 
көрсету үшін жолдық аспап пен аз механи-
каландыру құралдары; 

сандық теледидар үшін электротехника-
лық өнімдер мен құралдар;

кешенді локомотивті қауіпсіздік құрал-
дарының бағдарламалық қамтамасыздан-
дырылуы.

Жұмыстың әр кезеңінде ғылыми 
жұмыстың басқару құрылымы да өзгеріп 
отырды. Бұл бұрын ғылыми-зерттеу орта-
лығы (ҒЗО),  оқу-ғылыми-өндірістік ке-
шен (ОҒӨК) болса, ал қазір ЖОО-ның ғы-
лыми құрылымының құрама бөлігі болып табы-
латын ғылыми–зерттеу қызметі (ҒЗҚ) деп атала-
ды.

ЖОО-ның ғылыми бөлімінің құрылымындағы 
бөлімдер:

Ғылыми-зерттеу қызметі (ҒЗҚ); 
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ны» (г.Санкт-Петербург), Уральской холдинго-
вой компанией «ХИМПЭК» (г.Пермь, РФ) и дру-
гими.

Основными направлениями совместной с про-
мышленными предприятиями научно-
инженерной и производственной деятельности 
является: 

повышение качества оборудования для нефте-
перерабатывающих и нефтехимических произ-
водств; 

путевой инструмент и средства малой ме-
ханизации для ремонта и обслуживания же-
лезнодорожных путей и деталей подвиж-
ного состава; 

электротехническая продукция и обору-
дование для цифрового телевидения; 

программное обеспечение комплексных 
локомотивных устройств безопасности 
(КЛУБ).

В разные периоды жизнедеятельности 
менялась структура управления научной 
работой. Это был научно-исследова-
тельский центр (НИЦ), учебно-научно-
производственный комплекс (УНПК), сего-
дня научно-исследовательская служба 
(НИС), которая является составной частью 
научной структуры вуза. 

В структуру научных подразделений ву-
за входят: 

Научно-исследовательская служба (НИС); 
Издательско-полиграфический отдел (ИПО);
Инженерно-техническая служба (ИТС).
Научно-исследовательская служба (НИС).
НИС осуществляет координацию научной, 

опытно-экспериментальной и научно-
производственной деятельности в университете. 

НИС объединяет научно-исследовательские, на-
учно-производственные центры, лаборатории, 
временные творческие коллективы, студенчес-
кие научные общества. При НИС имеется докто-
рантура PhD. 

В состав НИС входят пять научно-

Астрофизикалық орталық · Астрофизический центр

Астрофизикалық орталық · Астрофизический центр



Баспа-полиграфиялық бөлім (БПБ);
Инженерлік-техникалық қызмет (ИТҚ).
Ғылыми-зерттеу қызметі (ҒЗҚ)
ҒЗҚ университеттің ғылыми, тәжірибе-

эксперименталдық және ғылыми-өндірістік 
жұмыстарын үйлестіруді жүзеге асырады. ҒЗҚ 
ғылыми-зерттеу, ғылыми-өндірістік орталық-
тарды, зертханаларды, уақытша шығар-
машылық ұжымдарды, студенттік ғылы-
ми қоғамдарды біріктіреді. ҒЗҚ жанында 
PhD докторантурасы бар.

ҒЗҚ құрамына 5 ғылыми-зерттеу орта-
лық кіреді, олар: астрофизикалық зерттеу 
орталығы, этномәдени зерттеу орталығы,  
экологиялық зерттеулердің ғылыми-білім 
беру орталығы, археологиялық оқу-
ғылыми орталығы,  оқу-ғылыми-
консалтингтік орталық,  Ұлттық инже-
нерлік академияның Солтүстік Қазақстан 
филиалы; 8 арнайы мамандандырылған 
зертханалар: медицина-биологиялық зерт-
теулер зертханасы, өсімдіктер химиясы 
мен биологиялық белсенді қосулар зертханасы, 
физика-химиялық зерттеулер мен бақылау 
әдістерінің зертханасы, органикалық химияның 
физика-химиялық талдау әдістерінің зертхана-
сы,  археологиялық зерттеулер зертханасы, 
«Білім беру мекемелерінде математиканы оқыту-
ды жетілдіру» зертханасы, «Әлеуметтік-
экономикалық үдерістің математикалық үлгіле-
уі» зертханасы, жаңа биопрепараттар зертхана-
сы. 

ҒЗҚ, ОҒӨК, ҒЗБ секторларының жетекшілері 
мен мамандары: И.В.Мощина, Д.Н.Шайкина, 
Б.Т.Әбілева, К.Қ.Құрмашева, Ю.В.Гюнтнер, 
Н.А.Кучерявая, Ж.С.Шаниева, В.Н.Вахрамеева, 
олар ЖОО-да ғылымның дамуына өз үлестерін 
қосып келеді.

Астрофизикалық зерттеу орталығы (АЗО, же-
текшісі ф.-м.ғ.к. С.А.Сартин) Астрофизикалық 
зерттеу орталығына СҚМУ-дың астрофизика-
лық обсерваториясы мен планетариі кіреді. 
Обсерватория 0,77 м. апертурасы бар Ри-
чи–Кретьен оптикалық телескоп жүйесімен жаб-
дықталған. Жоғары спектрлік аспаптар мен 
тиімді жарық қабылдағыш құралдардың арқа-
сында обсерваторияда ауқымды зерттеулер 
жүргізіледі. 2006-2011 жылдары өткізген экспе-
рименталды және теориялық зерттеулердің арқа-
сында мезосфералық күміс бұлттар (МКБ)  Қа-
зақстан Республикасы мен шетелдердерде кең-
інен танылып, қабылданды. АЗО ғалымдарының 
айтуынша,  күміс бұлттар мен  жердегі ауа райы 
мен климат өзгерісінің байланысы жайлы бол-
жам ұсынылып, дәлелденді. Жердің тропосфера 
процесімен МКБ-нің кейбір түрлерінің пайда бо-
луын байланыстыратын ешқандай ұқсастығы 
жоқ тұжырымдама жасалды. 

Ұзақ мерзімді құбылмалы жұлдыздар жалты-
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исследовательских центров - центр астрофизи-
ческих исследований, центр этнокультурных ис-
следований, научно-образовательный центр эко-
логических исследований, учебно-научный 
ц е н т р  а р х е о л о г и и ,  у ч е б н о - н ау ч н о -
консалтинговый центр, Северо-Казахстанский 
филиал Национальной инженерной академии и 8 

специализированных лабораторий - лаборатория 
медико-биологических исследований, лаборато-
рия химии растений и биологически активных со-
единений, лаборатория физико-химических ме-
тодов исследования и контроля, лаборатория фи-
зико-химических методов анализа в органичес-
кой химии, лаборатория археологических иссле-
дований, лаборатория «Совершенствование пре-
подавания математики в учреждениях образова-
ния», лаборатория «Математическое моделиро-
вание социально-экономических процессов», ла-
боратория новых биопрепаратов.

Руководители секторов и специалисты НИЦ, 
УНПК, НИЧ и НИС: Мощина И.В., Мандрыгина 
О.М., Шайкина Д.Н., Абилева Б.Т., Гюнтнер 
Ю.В., Кучерявая Н.А., Шаниева Ж.С., Вахрамее-
ва В.Н. в определенные периоды своей деятель-
ности в составе этих подразделений внесли и вно-
сят свой вклад в дело развития науки в вузе.

Центр астрофизических исследований (ЦАИ, 
руководитель С.А. Сартин, к.ф.-м.н.) включает в 
себя: астрофизическую обсерваторию СКГУ и 
планетарий.

Обсерватория оснащена оптическим телеско-
пом системы Ричи-Кретьена с апертурой 0.77 м. 
Благодаря высококачественным спектральным 
приборам и эффективному светоприёмному об-
орудованию в обсерватории проводится широ-
кий круг исследований.

Широкую известность и признание как в Рес-
публике Казахстан, так и в зарубежных странах 
получили, проведенные в 2006-2011 годы экспе-
риментальные и теоретические исследования ме-
зосферных серебристых облаков (МСО). Учены-
ми ЦАИ выдвинута и подтверждена гипотеза о 
связи серебристых облаков с погодно-
климатическими изменениями на Земле. Разра-
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рауының өзгерiс табиғаты бойынша жүргізілген 
зерттеу жұмысының аналогі жоқ. Атаулы бағыт-
тарда алынған нәтижелер әлемдік ғылымның ең 
үздік жетістіктерімен салыстырылады.

Жер атмосферасында метеорлық бел-
сенділікті зерттеу бойынша жұмыстар жүргізілу-
де. Айдың беті зерттелуде. Қысқа мерзімді ай 
құбылысы зерттелініп жатыр (ҚМАҚ).

Ондаған дипломдық жұмыстар мен көптеген 
магистрлік диссертациялар СҚМУ-дың АЗО 
зерттеу базасында орындалды.

АЗО ғалымдары ғылыми-көпшілік дәрістер 
оқиды және оқушылар үшін саяхат жүргізеді.

Этномәдени зерттеу орталығы (ЭЗО, же-
т е к ш і с і  

ф.ғ.к. З.С.Тайшыбай)
Этномәдени зерттеу орталығының ғылыми 

жұмысы мынадай бағыттар бойынша жұмыс 
істейді:  

- «Мәдени мұра» республикалық бағдарлама 
шеңберінде тарих, этнография,  өлке мәдениеті 
бойынша зерттеулер жүргізу, ғылыми жұмыстың 
нәтижесін дайындап, жариялау;

- этномәдени зерттеулер негізінде тарих пен эт-
нографиядан,  Қазақстан этнологиясынан,  қазақ 
әдебиеті тарихы мен мерзімді баспасөзден, әде-
биеттану мен журналистикадан оқулық пен оқу-
әдістемелік құралдар дайындау. 

ЭМЗО М. Жұмабаев және Солтүстік Қазақ-
станда мәдениет пен білім берудің жаңа ошақта-
рын қалыптастыру мәселелері (1920-1922жж.),  
Солтүстік Қазақстанда қазақ тілді баспасөз тари-
хы (1888-1940жж.); «Қазақ қоғамының өмірі жай-
лы ХІХ ғасырдағы орыс тілді баспасөз» бағытта-
рымен зерттеулер жүргізілді. Ғылыми зерттеу 
нәтижелері бойынша «Абылай ханның өмірі мен 
қызметі», екі томдық «Қазақтың ханы - Абылай» 
(дәуірі, өмірі және қызметі), «Мағжанның Қы-
зылжары», «Абайтанудың қазіргі өзекті мәселе-
лері», «Абайтану арнасында» монографиясы, 
«Атамекеннің атаулары», «М.Қанғожиннің шы-
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ботана не имеющая аналогов концепция, связы-
вающая происхождение некоторых форм МСО с 
процессами в тропосфере Земли.

Не имеют аналогов исследования природы из-
менения блеска долгопериодических перемен-
ных звёзд. Полученные результаты сравнимы с 
лучшими достижениями мировой науки в соот-
ветствующих направлениях.

Ведутся работы по изучению метеорной ак-
тивности в атмосфере Земли. Исследуется по-
верхность Луны.  Изучаются кратковременные 
лунные явления.   

Десятки дипломных работ и значительное ко-
личество магистерских 

диссертаций выполнены на базе исследова-

ний, проведенных в ЦАИ СКГУ.
Учеными ЦАИ постоянно проводятся научно-

популярные лекции и экскурсии для школьни-
ков. 

Центр этнокультурных исследований (ЦЭИ ру-
ководитель З.С. Тайшибай, к.ф.н.) 

Научная деятельность центра этнокультурных 
исследований направлена на:

проведение исследований истории, этногра-
фии, культуры края, в рамках Республиканской 
программы «Культурное наследие», подготовку 
и публикацию результатов научных работ; 

создание на основании этнокультурных иссле-
дований учебных и учебно-методических посо-
бий по истории и этнографии, этнологии Казах-
стана, истории казахской литературы и периоди-
ческой печати, по литературоведению и журна-
листике.

ЦЭИ проводены исследования по таким на-
правлениям, как: Магжан Жумабаев и проблемы 
становление новых очагов культуры и просвеще-
ния в северном Казахстане (1920-1922 гг.); исто-
рия казахскоязычной печати северного Казахста-
на (1888-1940 гг.); русскоязычная печать ХІХ ве-
ка о жизни казахского общества. По результатам 
научных исследований изданы книги: «Жизнь и 

Өсімдіктер химиясы мен биологиялық белсенді қосылыстар зертханасының жұмыс нәтижелері  
Результаты работ лаборатории химии растений и биологически активных соединений 



ғармашылығы», «Жұлдыз» және Қазақстандағы 
әдеби үдеріс (1950-1960 жж.)   туралы кітаптар 
жарық көрді. Қазіргі кезде ұлы қазақ композито-
ры Мәдидің өмірі зерттелуде.   

Экологиялық зерттеулердің білім беру-

ғылыми орталығы (ЭЗҒБО, жетекшісі г.ғ.к., 
СҚМУ профессоры Н.П. Белецкая) келесі бағыт-
тарда жұмыс істейді:

- халық денсаулығының сыртқы орта факто-
рына байланысты;

- жергілікті су қорын үнемді пайдалану мен 
қорғау үшін зерттеу;

- белсендірілген судың қасиетін зерттеу;
- жылуды сақтау.
СҚО-ның емдік сазын қолдану,  «жасыл егiн» 

шаруашылығы үшiн тұщы көлдiң 
түбіндегі шөгінді мен күлді тыңай-
тқыш ретінде қолдануға байланыс-
ты зерттеулер жүргізіліп келеді.

ЭЗҒБО ұжымының көпжылдық 
зерттеулері Ресей әріптестерімен 
бірге жазған «Солтүстік Қазақстан-
ның экожүйесі» атты ғылыми ең-
бектерінде жарияланды (авторла-
ры: В.В.Кириллов, Е.Ю.Зарубина, 
Н . П . Б е л е ц ка я ,  В . С . В и л ко в ,  
М.А.Липчанская).

Нанотехнологияны пайдалану ар-
қылы аймақтың су экожүйесін қай-
та қалпына келтіру мен сақтау бо-
йынша зерттеулер жүргізілуде.

Археологиялық оқу-ғылыми орталығы 
(АОҒО, жетекшісі т.ғ.д., профессор В.Ф.Зай-
берт) көптеген жылдар бойы Солтүстік Қазақ-
станның археологиялық және тарихи - этнологи-
ялық ғылым саласында зерттеулер жүргізіп ке-
леді,  жоғары кәсіби мәдениеттану, өлкетану, ар-
хеолог, тарих кадрларын даярлауға қатысады; 
мәдени-ағарту жұмыстарына ат салысады. 

Ғылыми жұмыстардың бір бағыты «Солтүстік 
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деятельность Абылай хана»; двухтомник «Қа-
зақтың ханы – Абылай» (эпоха, жизнь и деятель-
ность); «Мағжанынң Кызылжары»; «Современ-
ные актуальные проблемы абаеведения»; моног-
рафия «Абайтану арнасында»; «Атамекеннің ата-

улары»; «Творчество М.Кангожи-
на»; «Жұлдыз» и литературный про-
цесс в Казахстане (1950-1960 гг.). 
Ведутся исследования жизни вели-
кого казахского композитора Ма-
дия.

Научно-образовательный центр 
экологических исследований 
(НОЦЭИ, руководитель Н.П. Бе-
лецкая, к.г.н., профессор СКГУ) ве-
дет работу по таким направлениям 
как:

Зависимость здоровья населения 
от факторов внешней среды.

Изучение местных водных ре-
сурсов для их рационального ис-
пользования и охраны.

Изучение свойств активирован-
ной воды.

Теплосбережение.
Проводятся исследования, связанные с ис-

пользованием лечебных грязей СКО,  использо-
ванием донных отложений пресноводных озер в 
качестве удобрений для «зеленого» земледелия, 
использования золы в качестве удобрений.    

Многолетние исследования коллектива 
НОЦЭИ реализованы к коллективном  научном 
труде: «Водные экосистемы Северного Казах-
стана» совместно с российскими коллегами (ав-

торы: Кириллов В.В., Зарубина Е.Ю., Белецкая 
Н.П., Вилков В.С., Липчанская М.А.).

Ведутся исследования по восстановлению и 
сохранению водной экосистемы региона с ис-
пользованием нанотехнологий. 

Учебно-научный центр археологии (УНЦА, 
руководитель В.Ф. Зайберт, д.и.н., профессор) на 
протяжении многих лет ведет исследования в об-
л а с т и  а р хе ол о г и ч е с ко й  и  и с то р и ко -
этнологической науки Северного Казахстана, 
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Қазақстанның ежелгі мәдениеті» атты кешенді 
тақырып болып табылады. Бұл тақырып шеңбе-
рінде «Көкше» Академиясымен,      Л.Гумилев 
атындағы Еуразиялық ұлттық университетімен, 
ҚР Мәдениет министрлігінің мәдениет комитет-
імен бірге орталық ұжымы «Ботай – Еуразияның 
атты көшпелі тарихи түп негізі» атты тақырып 
бойынша үлкен жұмыс жүргізіп келеді. Бұл зерт-
теудің мақсаты -Еуразиядағы ежелгі атты 
көшпелінің пайда болуы, дамуы мен өзгеруіне 
тұжырымдама жасау және олардың әлемдік мәде-
ни-тарихи үдеріске қосқан үлестерін зерттеу.

Орталықтың жұмыс нәтижелері бойынша «Бо-
тай» атты (үш тілде-қазақ, ағылшын, орыс) 
кітап-альбом шығарылды, авторы В.Ф.Зайберт; 
«Солтүстік даласының қазынасы» кітабы (үш 
тілде - қазақ, орыс, ағылшын), авторлары 
В.Ф.Зайберт, З.Самашев, О.И.Мартынюк; 
«Атбасар мәдениеті» монографиясы, авторы 
В.Ф. Зайберт және т.б. көптеген еңбектер жария-
ланды.

Оқу-ғылыми-консалтингтік орталық (ОҒКО, 
жетекшісі э.ғ.к. Д.Н.Шайкин). ОҒКО ұжымдық 
шығармашылық ғылыми- зерттеу жұмысына қы-
зығушылық танытқан, М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ-дың экономика факультетінің оқытушы-
ларын, докторанттарын, магистранттарын, сту-
денттерін біріктіретін жоба болып табылады. 
Мақсаты:

- аймақта бизнес үдерісінің тиімділігін артты-

ру үшін қызмет көрсету және кеңес жүргізу;
- білім сапасын арттыру және оқытушылар-

дың, докторанттардың, магистранттар мен сту-
денттердің кәсіби құзыреттілігін дамыту;

-  олардың мамандықтары бойынша 
оқу–тәжірибелік жұмысқа докторанттарды, ма-
гистранттарды және студенттерді тарту.

Ұлттық инженерлік  академиясының 
Солтүстік Қазақстан филиалы (ҰИАСҚф, же-
текшісі т.ғ.д., профессор О.Б.Әшімов). Филиал 
1999 жылдан бастап қызмет атқарады және инже-
нерлік корпусты кәсіби біріктіру, ғылым мен 
өндіріс байланысын нығайту, аймақта жоғары ин-
женерлік білімді жетілдіру бойынша жұмыстар 
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участвует в подготовке высокопрофессиональ-
ных кадров историков, археологов, краеведов, 
к у л ь т у р о л о г о в ,  в е д е т  к у л ь т у р н о -
просветительскую деятельность.

Одним из научных направлений, разрабатыва-
емых центром, является комплексная тема: 
«Древние культуры Северного Казахстана». В 
рамках этой темы коллективом центра, совмес-
тно с Академией «Кокше», Евразийского уни-
верситета им. Л. Гумилева, Комитетом культуры 
Министерства культуры Республики Казахстан 
ведется большая работа по теме: «Ботай – исто-
рическая подоснова конных номадов Евразии». 
Целью этого исследования является создание 
концепции возникновения, развития и трансфор-
мации ранних конных номадов Евразии и их 
вклад в ход мирового культурно-исторического 
процесса.

По результатам деятельности центра изданы: 
книга-альбом «Ботай» (на трёх языках – казах-
ском, русском и английском), автор, В.Ф. Зай-
берт; книга «Северных степей сокровища» (на 
трёх языках – казахском, русском и английском), 
авторы: В.Ф. Зайберт, З. Самашев, О.И. Марты-
нюк; монография «Атбасарская культура», автор 
В.Ф. Зайберт и многие другие труды.

Учебно-научно-консалтинговый центр 
(УНКЦ, руководитель Шайкин Д.Н., к.э.н.). 
УНКЦ объединяет ППС, докторантов, магис-
трантов, студентов экономического факультета 

СКГУ им.М.Козыбаева,  проявивших 
склонность к коллективной творческой на-
учно-исследовательской деятельности и со-
здан с целью: 

предоставления услуг и проведение кон-
сультаций для повышения эффективности 
бизнес процессов в регионе; 

повышения качества образования и раз-
витие профессиональной компетентности 
преподавателей, докторантов, магистрантов 
и студентов; 

привлечения докторантов, магистрантов 
и студентов к учебно-практической деятель-
ности по их специальности.

Северо-Казахстанский филиал Нацио-
нальной инженерной академии (СКфНИА,  руко-
водитель Ашимов У.Б., д.т.н., профессор). Фили-
ал функционирует с 1999 года и ведет работу по 
профессиональной консолидации инженерного 
корпуса, укреплению связей науки с произво-
дством, совершенствованию высшего инженер-
ного образования в регионе. Ученые и инженеры 
СКфНИА решают актуальные проблемы в реа-
л и з а ц и и  П р о г р а м м ы  и н д у с т р и а л ь н о -
инновационного развития экономики в разрезе 
Северо-Казахстанской области. 

Лаборатория медико-биологических исследо-
ваний (ЛМБИ, руководитель Айтуллина А.А., 
к.м.н.) ведет учебно-методическую и научно-

Инженер-техникалық қызмет · Инженерно-техническая служба



жүргізеді. ҰИАСҚф ғалымдары мен инженер-
лері Солтүстік Қазақстан облысы аумағында эко-
номиканың индустриалды-инновациялық даму 
Бағдарламасын жүзеге асырудың өзекті мәселе-
лерін шешеді.

Медицина-биологиялық зерттеу зертханасы 
(МБЗЗ, жетекшісі м.ғ.к. А.А.Айтуллина) халық-
тың денсаулығын қалыптастыру, дамыту және 

нығайту, еңбекке қабілеттілігін артты-
ру саласында оқу-әдістемелік және ғы-
лыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. 

 Өсімдіктер химиясы мен биология-
лық белсенді қосылымдар (меңге-
рушісі х.ғ.д. В.В.Поляков)  СҚО-ның 
емдік өсімдіктерінен препараттар жа-
сау мен қолдану саласындағы зерттеу-
лермен шұғылданады.  

Физика-химиялық әдістердің зерт-
теу мен бақылау зертханасы (меңге-
рушісі х.ғ.к. И.В.Голодова) металл 
құрастырудың қоррозияға қарсы қор-
ғауы,  полиметалл шикiзатын гидроме-
таллургиялық өңдеу технологиялары 
саласындағы зерттеулермен шұғылданады.

Органикалық химияда физика-химиялық 
әдістерін талдау зертханасы (меңгерушісі х.ғ.к. 
В.Д.Назарова) Қазақстан флорасы негізінде 
емдік препараттарды жасаумен шұғылданады.

Археологиялық зерттеу зертханасы (меңге-
рушісі т.ғ.к. А.А.Плешаков)  Орал– Ертіс өзенар-
алық аумақтарында орналасқан этномәдениетті 
зерттеумен айналысады.  

«Білім беру мекемелерінде математиканы оқы-
туды жетілдіру» зертханасы (меңгерушісі 
Р.А.Ақбердин) математика мұғалімдері үшін ин-
новациялық әдістемелік материалдарын дайын-
даумен айналысады.

«Әлеуметтік-экономикалық үдерістің матема-
тикалық үлгілеуі» зертханасы (меңгерушісі 
т.ғ.к., В.П.Куликова) шаруашылық механизмінің 
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исследовательскую работу в области формиро-
вания, развития и укрепления здоровья, повыше-
ния трудоспособности населения.

Лаборатория химии растений и биологически 
активных соединений (заведующий Поляков 
В.В., д.х.н.) проводит исследования в области со-
здания и применения препаратов из лекарствен-
ных растений СКО. 

Результаты работ лаборатории химии расте-
ний и биологически активных сое-
динений Лаборатория физико-
химических методов исследования 
и контроля (при кафедре «Органи-
ческая химия и химия ВМС») зани-
мается исследованиями в области 
антикоррозионной защиты метал-
локонструкций, технологий гидро-
металлургической переработки по-
лиметаллического сырья. Лабора-
тория физико-химических методов 
анализа в органической химии (за-
ведующая Назарова В.Д., к.х.н.) за-
нимается созданием лекарственных 
препаратов на основе флоры Казах-
стана.

 Лаборатория археологических 

исследований (заведующий Плешаков А.А., 
к.и.н.) занимается исследованиями этнокультур, 
располагавшихся на территории Урало-
Иртышского междуречья. 

Лаборатория «Совершенствование препода-
вания математики в учреждениях образования» 
(заведующий Акбердин Р.А.) занимается разра-
боткой инновационных методических материа-
лов для учителей математики.

Лаборатория «Математическое моделирова-
ние социально-экономических процессов» (за-
ведующая Куликова В.П., к.т.н.) занимается ис-
следованиями социально-экономической систе-
мы, общих закономерностей основных элемен-
тов хозяйственного механизма, а также законо-
мерностей выработки решений в проблемных си-
туациях.

Студенттердің ғылыми жұмыстары  · Научная работа студентов



негізгі элементтерінің жалпы заңдылығын, әлеу-
меттік-экономикалық жүйені, сонымен қатар, 
проблемалық жағдаяттарда шешім шығарудың 
заңдылығын қарастырады.

Жаңа биопрепараттар зертханасы (меңге-
рушісі фарм.ғ.к. Т.С.Зверяченко)  өкпе туберку-
лезiнiң антибиотикке шыдамды формаларын ке-
шенді емдеу мен бактерия бөлінуді болдырмау 
үшiн емдік препараттарды жасаумен айналыса-
ды.

Баспа-полиграфиялық бөлім.
БПБ университетке қажет полиграфиялық 

өнімдердің барлық түрлерін, соның ішінде 
«ЖООаралық Хабаршы», «СҚМУ Хабаршысы», 
«Парасат» газеті мен жорналдарын шығаруға, 
көптүсті баспа мүмкіндігі бар шағын-
типографиядан тұрады. Көп жылдан бері бұл 
орталыққа Майсак Кирилл Владимирович же-
текшілік етіп,  одан әрі дамытып келеді.  Баспа-
полиграфиялық бөлімінің құрамына Б.Т.Әбілева 
мен Л.Р. Гинатулина жетекшілік етіп келе жат-
қан, басылым мен полиграфиялық секторлары 
кіреді.  

Инженерлік-техникалық қызмет. 
ИТҚ-ның негізгі міндеті университеттің кор-

поративті желісін құру және дамыту, компью-
терлік техникасын, аудиобейнетехникасын, теле-
техникасын, мультимедиалық кешендерін және 
т.б. сырттағы құралдарды жұмысқа қабiлеттi жағ-
дайда ұстау және оңтайлы құрылым құру болып 
табылады. Бұл қызметті радиоэлектроника сала-
сының маманы Ташетов Марат Дулатұлы басқа-
рады.

Инженерлік-техникалық қызметке компью-
терлік-желілік сектор, компьютерлік техника 
мен ККТ-ға қызмет көрсету, жөндеу және жаң-
ғырту секторы, телебейнеаппаратураға, теле-
фондық желіге, ҚӨХ жүйесіне қызмет көрсету 
секторы кіреді.

ЖОО-ның ғылыми құрылымына кіретін қыз-
меттер,  27.01.12 ж. ел Президентінің «Үдемелі 
экономикалық жаңғырту - жеделдетілген инно-
вациялық индустрияландыру Бағдарламасының 
жалғасы»   атты Халыққа Жолдауында айтылған   
басым бағытты, сонымен қатар қабылданған 
«Ғылым туралы» Заңды негізге ала отыра, өз ал-
дарына жаңа міндеттер қояды, соның ішінде ең 
бастысы:  ЖОО-ның инновациялық қызметке 
көшуі («Нарық сұранысына бағдарланған Назар-
баев университеті» үлгісімен);  ғылымды қолда-
уда жаңа қаржы-экономикалық құралдарды 
енгізу;  қалыптасқан және жаңа бастап келе жат-
қан ғалымдарға зертханалық тәжірибе мен зерт-
теу жұмыстарын жүргізуге ЖОО-ның материал-
дық-техникалық және ғылыми-әдістемелік база-
сын қолдануға мүмкіндік жасау; ғылыми нәти-
желерін саудаға шығаруға (коммерциялауға) 
көмек көрсету;  ғылыми зерттеулерді жүргізуде 
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Лаборатория новых биопрепаратов (заведую-
щий Зверячеко Т.С., к.фарм.н.) занимается ис-
следованиями в области разработка лекарствен-
ных препаратов для предотвращения бактерио-
выделения и комплексного лечения антибиоти-
коустойчивых форм туберкулеза легких.

Издательско-полиграфический отдел (ИПО)
ИПО представляет мини-типографию с воз-

можностями многоцветной печати, позволяю-
щей производить практически все виды полигра-
фической продукции для нужд университета, в 
том числе подготовку и издание журналов и га-
зет, таких как: «Межвузовский вестник», «Вес-
тник СКГУ», газета «Парасат».  Многие годы 
этот центр возглавляет и развивает его руководи-
тель Майсак Кирилл Владимирович. В структу-
ру издательско-полиграфического отдела вхо-
дят: издательский и полиграфический секторы, 
возглавляемые специалистами Абилевой Б.Т. и 
Гинатулиной Л.Р.

Инженерно-техническая служба (ИТС)
Основной задачей ИТС является создание и 

развитие корпоративной сети вуза, создание 
оптимальной структуры и поддержание в рабо-
тоспособном состоянии компьютерной техники, 
аудиовидеотехники, телетехники, мультимедий-
ных комплексов и разного рода периферийных 
устройств. Возглавляет эту службу специалист в 
обрасти радиоэлектроники Ташетов Марат Дула-
тович.

В инженерно-техническую службу входят: 
компьютерно-сетевой сектор, сектор по обслу-
живанию, ремонту и модернизации компьютер-
ной техники и КМТ, сектор по обслуживанию те-
левидеоаппаратуры, телефонных сетей, систем 
ОПС.

Службы, входящие в научную структуру вуза, 
ориентируясь на приоритетные направления, 
озвученные Президентом страны в Послании на-
роду Казахстана от 27.01.12г. «Ускоренная эконо-
мическая модернизация – продолжение Прог-
раммы форсированной инновационной индус-
триализации», а также на принятый Закон «О на-
уке», ставят перед собой новые задачи, главная 
из которых, это переход вуза к инновационной де-
ятельности (по модели «Назарбаев университе-
та, ориентированного на запросы рынка»);  внед-
рение новых финансово-экономические инстру-
ментов поддержки науки;  обеспечение доступ-
ности материально-технической и научно-
методической базы вуза для проведения лабора-
торных испытаний и исследовательских работ, 
как состоявшимся ученым, так и начинающим; 
оказание помощи в коммерциализации научных 
результатов; обеспечение эффективности функ-
ционирования научных центров и лабораторий, 
кафедр в проведении научных исследований;  со-
здание условия для публикации научных резуль-



кафедралардың,  ғылыми орталықтар мен зер-
тханалардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету;  жоғары рейтингілік жорналдарда ғылыми 
нәтижелерін жариялауға жағдай жасау;  беделді 
халықаралық конференцияларға қатысу;  халы-
қаралық ынтымақтастықты нығайту.

Бүгінде ЖОО-да «Су ортасы», «Жердi қашық-
тықтан бақылау орталығы» , «Роботтық техника, 
шағын электроника, энергоэкологияның инже-
нерлік зертханасы» сияқты жаңа ғылыми орта-
лықтар мен зертханаларды және т.б. жоғары тех-
нологиялық бөлімдерді құру бойынша жұмыс-
тар жүргізілуде.

NAS технологиясы (Network Attached Storage 
– мәліметті сақтаудың желілік құрылымы) 
енгізіліп жатыр.

Ноутбук пен мобильдік құрылым тұтынушы-
ларына NKZU-net компьютерлік желі қоры мен 
Интернетке VPN-ді (Virtual Private Network - вир-
туалды жекеменшік желі) пайдалана отыра, WiFi 
(Wireless Fidelity) сымсыз қол жеткізу нүктелері 
арқылы пайдалануды қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстар аяқталып келеді. 

2015 жылға қарай қорларды бөлу, автоматтан-
дыру мен иiлгiштiктікті қамтамасыз ететін тең-
десі жоқ масштабталған жеке бұлттар техноло-
гиясын енгізуді жоспарлап отыр. 2020 жылға қа-
рай СҚМУ «Электронды университет» болады.
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татов в высокорейтинговых журналах;  участие в 
авторитетных международных конференциях;  
укрепление международного сотрудничества.-
Уже сегодня в вузе идет работа по созданию но-
вых научных центров и лабораторий, таких как: 
«Центр воды», «Центр дистанционного зондиро-
вания земли», «Инженерная лаборатория робо-
тотехники, микроэлектроники и энергоэколо-
гии» и ряд других высокотехнологичных подраз-
делений.

Внедряются NAS технологии (Network 
Attached Storage - сетевые устройства хранения 
данных).

Завершаются работы по обеспечению доступа 
пользователей ноутбуков и мобильных 
устройств к ресурсам компьютерной сети NKZU 
- net и Интернету с использованием технологии 
VPN (Virtual Private Network — виртуальная час-
тная сеть) через беспроводные точки доступа 
WiFi (Wireless Fidelity). 

К 2015 году планируется осуществить внедре-
ние технологии частных облаков, которые спо-
собны обеспечить беспрецедентный уровень мас-
штабируемости выделения ресурсов, автомати-
зацию и гибкость.  К 2020 году СКГУ станет 
«Электронным университетом».

ҚР БҒМ министрі Б.Т.Жұмағұлов университеттің техникалық жетістіктерімен танысуда
Знакомство МОН РК Б. Т. Жумагулова с техническими достижениями университета
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Университеттегі тәрбие жұмысын тәрбие ісі 
бойынша проректор үйлестіреді. 

1991 жылдан 2002 жылға дейін проректор қыз-
метін педагогика ғылымдарының кандидаты 
Мартынов Николай Николаевич, 2002 жылдан 
2004 жылға дейін тарих ғылымдарының канди-
даты Ыбраев Сабыр Смағұлұлы атқарды, 2004 
жылдан бастап география ғылымдарының кан-
дидаты, PhD докторы, профессор Тайжанова 

Мүкарам Мырзатқызы атқарып келеді. 
Тәрбие ісі бойынша проректорға бағынатын 

құрылымдық бөлімшелер: әлеуметтік және 
тәрбие жұмысы бөлімі,  студенттер клубы, «Па-
расат» баспасөз орталығы, мұрағат кешені, ден-
саулық сақтау пункті бағынады.

Барлық факультеттерде, тіл және әдебиет ин-
ститутында, көп салалы колледжде тәрбие жұмы-
сын оқу-тәрбие жұмысы бойынша де-

Воспитательную работу в университете коор-
динирует проректор по воспитательной работе.

Проректором по воспитательной работе с 1991 
по 2002г. работал кандидат педагогических наук 
Мартынов Николай Николаевич, с 2002 по 
2004гг. - кандидат исторических наук Ибраев Са-
быр Исмагулович, с 2004 – кандидат географи-
ческих наук, доктор PhD, профессор Тайжанова 
Мукарам Мурзатовна. 

Структурными подразделениями, 
функционально подчиняющимися про-
ректору по ВР, являются: отдел соци-
альной и воспитательной работы, сту-
денческий клуб, пресс-центр «Пара-
сат», музейный комплекс, здравпункт.

На каждом из восьми факультетов и в 
институте языка и литературы, многоп-
рофильном колледже воспитательную 
работу курируют заместители дека-
нов/директора по учебно- воспитатель-
ной работе.

Воспитательная работа носит ком-
плексный характер и охватывает все на-
правления: гражданское, патриотичес-
кое, интернациональное, нравствен-
ное, экологическое, эстетическое, физи-

ческое. Вопросы воспитательной работы посто-
янно рассматриваются на заседаниях ректората, 
ученого совета университета, деканата, совета 
факультета.

С целью воспитания у студентов казахстан-
ского патриотизма с 2004 г. организованы поез-
дки в г. Астану и по историческим местам Севе-
ро-Казахстанской области за счет средств уни-

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ
Воспитательная работа

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ
Воспитательная работа

Отансүйгіштердің жыл сайынғы форумы · Ежегодный форум патриотов 
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кан\директор орынбасары қадағалайды.
Кешенді түрде жүргізілетін тәрбие жұмысы 

барлық бағыттарды, атап айтқанда, азаматтық, 
отансүйгіштік, интернационалдық, мінез-
құлықтық, экологиялық, эстетикалық тәрбиені 
және дене тәрбиесін қамтиды. Тәрбие жұмысы-
ның мәселелері университеттің Ғылыми кеңесі 
мен ректорат, деканаттар, факультет Кеңестері 
мәжілістерінде үнемі қарастырылып отырады.  

Студенттерді отансүйгіштікке тәрбиелеу мақ-
сатында университет қаражаты есебінен 2004 
жылдан бастап Астанаға және Солтүстік Қазақ-
стан аймағындағы тарихи орындарға сапар шегу 
ұйымдастырылады. 

Жоғары оқу орнында оқытушылар мен сту-
денттерді қоғамдық өмірге белсене қатысты-
ру бойынша мақсатты жұмыс жүргізіледі. Қо-
ғамымыздың саяси, экономикалық,  жалпым-
әдени және білім беру мәселелері  тақырып-
тық «Дөңгелек үстелдерде»,  пікір-
таластарда, дебаттарда  талқыға түседі. Уни-
верситет ұжымында Елбасымыз Н. Ә. Назар-
баевтың Қазақстан халқына арнаған әр жыл-
дағы Жолдаулары үнемі сараланып, оларды 
орындау міндеттері қаралады. 

Университетте «Нұр Отан» халықтық-
демократиялық партиясы, «Болашақ» қоғам-
дық жастар ұйымдарының өкілдіктері жұмыс 
істейді. 

Ун и в е р с и т е т  ж а т а қ х а н а л а р ы н д а  
жүргізілетін тәрбие үдерісіне аса маңызды на-
зар аударылады. 

Студенттік кеңесі құрамына факультет 
және жатақханалар Кеңестерінің төрағалары 
кіреді. Факультеттерде апта сайын негізгі 
мәселелер талқыланатын студенттік кеңестің 
жиналыстары өтеді. 

Студенттер клубының жұмысы жастардың 
бос уақытын ұйымдастыруға және үйлесімді 
дамыған тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған. 
Студенттер клубы 1988 жылы құрылған. 

Оның басында КТК ұйымдастырушылары: 
В. Проскуряков, Н. Дмитриева,  А. Кошевой, 
И. Казарина тұр. 1995-1997 жылдар аралы-
ғында клубтың директоры Д. В. Кузьмина бол-
са, содан бүгінгі күнге дейін З. Х. Гумарова 
басшылық жасап келеді. «Шаңырақ», «Пилиг-
рим», «Кривое зеркало» халықтық студенттік те-
атрлары, «Антурнан» қазіргі хореография ан-
самблі табысты жұмыс істейді. Студенттер клу-
бы қызықты және мазмұнды іс-шаралар ұйым-
дастырады: КТК ойындары, «Жемчужина уни-
верситета» конкурсы, шоу-бағдарламалар, кон-
церттер, халық мейрамдары. Барлық мәдени іс-
шаралар қазіргі заманғы сахналық жабдықтар-
мен қамтамасыз етілген. Оларды техникалық жа-
ғынан жоғары білікті инженерлер: Виталий Ци-
сарь, Евгений Ким, Валерий Гнедой, Александр 
Атьков, сүйемелдейді. Бүгін студенттер клубы 

верситета. 
В вузе проводится целенаправленная работа 

по вовлечению преподавателей и студентов в об-
щественную жизнь. Дискуссионные политичес-
кие, экономические, общекультурные и образо-
вательные проблемы современного общества об-
суждаются на тематических «круглых столах», 
диспутах, дебатах. Широко обсуждаются еже-
годные Послания Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

В вузе осуществляют свою деятельность пред-
ставительство НДП «Нур-Отан» «Болашак». 

Важное внимание в вузе уделяется воспита-

тельному процессу, проводимому в общежитиях 
университета. 

Студенческий совет университета включает 
председателей совета факультетов и общежитий. 
Еженедельно на факультетах проходят собрания 
студенческого совета, где рассматриваются 
основные проблемы. 

Работа студенческого клуба направлена на 
организацию досуга студенческой молодежи и 
воспитание гармонично развитой личности. 
Cтуденческий клуб создан 1988 году. У истоков 
его стояли организаторы КВН: В. Проскуряков, 
Н. Дмитриева, А. Кошевой, И. Казарина. С 1995 

СҚЖ мен Жасыл ел мезгілінің ашылу рәсімі
Церемония открытия сезона ССО и Жасыл ел 



жаңа мәдени, ойын-сауық түрлері туындайтын 
эксперименттік, шығармашылық лаборатория 
болып табылады. 

2001 жылы қазақ жастарының «Шаңырақ» сту-
денттік театры керегесін керіп, Сәбит Мұқанов-
тың «Сұлушаш» дастаны бойынша қойылымды 
сахнаға шығарды. 2009 жылы «Шаңырақ» сту-
денттік театры «Театр және бытие» қалалық фес-
тивалінің «Гран-при» марапатына ие болды. 
2010 жылы А.Тоқпановтың 95 жылдығына ар-
налған фестивальде Ғ.Мүсірепов атындағы 
ЖКТ-ның арнайы сыйлығымен марапат-
талды. «Шаңырақ» театры Қостанай, 
Көкшетау, Алматы, Қарағанды қалалары-
на және облыс аудандарына гастрольдік са-
пармен барып қайтты. Театр репертуа-
рында 13 астам қойылым. Театрды алғаш-
қы күннен бастап Қ.Қ. Әйтібаев басқарып 
келеді. 

«Пилигрим» халықтық студенттік 1968 
жылы ашылған. 1973 жылы театрға «ха-
лықтық» атағы берілді. 1969-2003 жылдар 
аралығында студенттік театрдың режис-
сері қызметін   Зинаида Игнатьевна Ба-
саргина атқарған. Театрды Н.Погодин 
атындағы облыстық драма театрының ре-
жиссерлері мен актерлері  Н.А.Чулков, 
И.М.Милованов, В.Г.Шалаев  және уни-
верситет түлектері, «Пилигримнің» 
өзінен қанаттанған В. Г. Коноплев пен В. П. Пота-
пов және И.Н.Гущин басқарған. Қазігі кезде «Пи-
лигрмм» театрының режиссері қызметін Тагир 
Талғатұлы Джемалетдинов атқарады. Театр өз қо-
йылымдарын қала және облыс мектептері сахна-
ларында көрсетеді. «Страна слепых», «Легенда 

олюбви», «Театр одного зрителя»атты қойылым-
дар актерлік шеберлікті арттырудың көзі болып 
табылады. Театр актерлері көрермендермен инте-
рактивтік қарым-қатынас орнату мақсатымен 
«Жаңа жылдық таңертеңгіліктер өткізеді. 2009 
жылы «Пилигрим» «Театр және бытие» қалалық 
халық ұжымдары фестивалінде 3 орынға ие бо-
лып, «Ең үздік режиссерлік жұмыс», «Ең үздік 

по 1997 год директором клуба была Г.В. Кузьми-
на. В настоящее время руководит студенческим 
клубом Гумарова Зарема Хаджмуратовна. Пло-
дотворно работают народные студенческие теат-
ры: «Шанырак», «Пилигрим», «Кривое зерка-
ло», ансамбль современной хореографии 
«Антурнан». Студенческий клуб проводит инте-
ресные, содержательные мероприятия: игры 
КВН, конкурс красоты «Жемчужина универси-
тета», шоу-программы, концерты, народные 
праздники. Все культурно-досуговые програм-

мы оснащены современным сценическим обору-
дованием; мультимедийным проектором, звуко-
вой и световой аппаратурой, которое технически 
сопровождают высококвалифицированные инже-
неры: Виталий Цисарь, Евгений Ким, Валерий 
Гнедой, Александр Атьков. Сегодня студенчес-

кий клуб является экспериментальной 
творческой лабораторией, где рождаются 
новые формы культурно- зрелищного ис-
кусства.

Студенческий театр «Шаңырак» от-
крылся в 2001 году, его первой постанов-
кой была поэма С. Муканова «Сулушаш». 
В 2009 году студенческий театр «Шаңы-

рак» выиграл «Гран-при» городского фес-
тиваля «Театр и бытие». В 2010 году был 
награжден специальным призом ТЮЗа 
им. Г.Мусрепова в фестивале, посвящен-
ном 95-летию со дня рождения А. Токпа-
нова. Театр «Шанырак» побывал на гас-
трольных поездках в Костанае, Кокшетау, 
Алматы, Караганде и районах области.  В 

репертуаре театра более 13 спектаклей. Со дня 
основания театр возглавляет Айтибаев Кажыбай 
Козайырович. 

Народный студенческий театр «Пилигрим» от-
крыт в 1968 году. В 1973 году театру присвоено 
звание «народный». С 1969 по 2003 годы режис-
сером студенческого театра была Зинаида 
Игнатьевна Басаргина. Театром руководили ре-

«Университет маржаны» сұлулық байқауы
Конкурс красоты «Жемчужина университета»

«Пилигрим» студенттер халықтық театры
Студенческий народный театр «Пилигрим» 
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ердің рөлі» номинациялар бойынша марапаттал-
ды. 2011 жылы «Сахнаға берілгендігі үшін» но-
минация берілді.

«Кривое зеркало» деп аталатын халықтық сту-
денттік әзіл-оспақ  театры 1988 жылы құрылған. 
1989 жылы қалалық «Юморинада» бірінші орын-
ға ие болып, сол жеңісті соңғы үш жыл ұстап ке-
леді.  бірінші орын иеленген дарынды жастар то-
бы сол жылы «Песня дружбы-89» жасатр ұжым-
дары республикалық жастар фестивалінде оза 
шығып бәйге алды. Театр Қазақстан мен Ре-
сейдің Алматы, Астана, Көкшетау, Қостанай, 
Омбы, Ишим және т.б. көптеген қалалары және 
облыс ауданары сахналарында өз өнерін табыс-
ты көрсетті. Теат-
рдың қойылымдары 
жергілікті телеарна-
лардан көрсетіледі. 
1991 жылы «Кривое 
зеркало» театры қала-
лық халық ұжымда-
ры фестивалінде «ха-
л ы қ т ы қ »  д е г е н  
құрметті атаққа ие 
болды.  1997 жылдан 
бастап театрды ре-
жиссер А.А. Солда-
това басқарып келеді. 
Ұжым басымдық ба-
ғыты классикалық 
және қазіргі драма-
тургия қойылымда-
ры және «Білім күні», 
«Студенттер күні», 
«Жаңа жылдық ревю» шоу-бағдарламалары бо-
лып табылатын драма өнерінің синтезделген жан-
рында жұмыс істейді. «Кривое зеркало» халық-
тық студенттік әзіл-оспақ  театры 2011 жылы 
«Ең үздік режиссерлік жұмыс», «Ең үздік ердің 
рөлі» номинациялар бойынша марапатталды. 

 «Антурнан» қазіргі би ансамблі 1994 жылы 
құрылған. Ұжым репериуарында халық, қазіргі 
заманғы, және классикалық билер, сонымен қа-
тар эксперименттік жанрлардағы қойылымдар 
(пантомималар, джаз-модерн). Ұжымды басқар-
ғандар: И. Колоколова, А. Маринец, М. Рыбалки-
на, В.Черненко. Бүгін ансамбль Морозова На-
талья Николаевна басқаруымен барлық кон-
церттік бағдарламаларына белсене қатысуда.  
Ансамбльдің шығармашылық қоры: қалалық ме-
рекелік шараларға, мерекелік шерулерге, қаты-
суы,  «Каблучок» обдыстық фестивалінің бірне-
ше номинациялары бойынша марапаттар мен 
«Жас дәурен» дарынды жастар облыстық фести-
валіндегі Іорын жүлдесі, жәрдем беруге арнал-
ған концерттерге қатысуы. 

1999 жылдан бастап спорттық-бұқаралық 
және сауықтыру жұмысын Ербол Исатаев басқа-
рады. Университет спорттық-бұқаралық жұмыс 

жиссеры и актеры областного драматического те-
атра им. Погодина - Н.А. Чулков, И.М. Милова-
нов, Шалаев В.Г. и выпускники университета, 
воспитанники «Пилигрима» - В.Г. Коноплев, 
В.П. Потапов, И.Н. Гущин. В настоящее время ре-
жиссёром «Пилигрим» является Тагир Талгато-
вич Джемалетдинов. Театр представляет свои по-
становки в школах города и области. Зерном теат-
ра является работа по повышению актёрского 
мастерства, воплощённого в таких спектаклях 
как: «Страна слепых», «Легенда о любви», «Те-
атр одного зрителя». Разнообразно и ярко актёры 
театра проводят «Новогодний утренник», где 
устанавливается интерактивное взаимодействие 

со зрителями. В 2009 году «Пилигрим» занял 
третье место в городском фестивале народных 
коллективов «Театр и бытие», награжден в номи-
нациях «Лучшая режиссерская работа», «Луч-
шая мужская роль». В 2011 году театру присвое-
на номинация «За преданность сцене». 

Народный студенческий театр эстрадных ми-
ниатюр «Кривое зеркало» создан в 1988 году. В 
1989 г. театр занял первое место на городской 
«Юморине» и одерживал победы в этом конкур-
се в течение последующих 3-х лет. Театр завое-
вал первое место на республиканском фестивале 
молодежных коллективов «Песня дружбы-
89».Театр с успехом выступал во многих городах 
Казахстана и России:  Алматы, Астане, Кокше-
тау, Костанае, Омске, Ишиме и др., объехал с вы-
ступлениями районы нашей области. Неоднок-
ратно спектакли театра транслировались по кана-
лам местного телевидения. В 1991г. театр «Кри-
вое зеркало» получил звание «народный». С 
1997 года театром руководила режиссер 
А.А.Солдатова. Коллектив работает в синтезиро-
ванном жанре драматического искусства, при-
оритетным направлением которого является по-
становка классической и современной драматур-

«Шаңырақ» студенттер театры · Студенческий театр «Шаңырақ»  
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жүргізуге қажетті базамен толық қамтамасыз 
етілген. Жоғарғы оқу орнында 3 спорт залы, (о-
ның ішінде 2 ойын залы, 1 гимнастикаға арнал-
ған зал), 3 тренажер залы, 1 күреспен айналысуға 
арналған зал, гир спортына арналған зал, тир, 
жүзу бассейні, 1 коньки және шаңғы базасы, ми-
ни-футболға арналған жасанды алаң бар. Сту-
денттік қысқы және жазғы универсиадаларға жо-
ғары оқу орнының командаларының қатысу мен 
спорттық-бұқаралық шараларды ұйымдастыру 

үшін спорт құралдары мен спорт киімдері жыл 
сайын жаңартылып отырады. 

Университетте студенттердің денсаулығын ны-
ғайту және олардың физикалық жағдайларын 
жетілдіруге, жоғары оқу орнының профессор-
лық-оқытушылық құрамы арасында салауатты 
өмір салтын қалыптастыруға бағытталған спорт-
тық-бұқаралық шаралар ұйымдастырылады. 

Жыл сайын спорттық-бұқаралық шаралар 
өткізіледі: 16 түрден жігіттер мен қыздар ара-
сындағы дәстүрлі студенттік спартакиада; 13 
түрден университет оқытушылары мен қызмет-
керлері арасындағы дәстүрлі «Сергектік және 
денсаулық» спартакиадасы; 10 түрден жатақха-
наларда тұратын студенттер арасындағы спарта-

гии, а также шоу-программ: «День знаний», 

«День студента», «Новогоднее ревю». Народный 
студенческий театр эстрадных миниатюр «Кри-
вое зеркало» участвовал в 2011 году в конкурсе 
«Театр и бытие», получив три номинации «Луч-
шая мужская роль», «Лучшая режиссерская рабо-
та» и «Лучший театр».

Ансамбль современной хореографии 
«Антурнан» создан в 1994 году. В репертуаре кол-
лектива народные, современные и классические 
танцы, а также постановки в экспериментальных 

жанрах (пантомима, джаз-модерн). Руково-
дителями коллектива в разные годы были И. 
Колоколова, А. Маринец, М. Рыбалкина,  
В.Черненко. Сегодня ансамбль под руково-
дством Морозовой Натальи Николаевны яв-
ляется бессменным участником всех концер-
тных программ университета. В творческой 
копилке ансамбля: выступления в празднич-
ных концертах города,  праздничных шес-
твиях, награды в нескольких номинациях об-
ластного фестиваля «Каблучок» и 1 место в 
областном фестивале талантливой молодежи 
«Жас даурен»,  а также благотворительные 
концерты.

С 1999 года руководство спортивно-
массовой работой осуществляет специалист 
по спортивно-массовой работе Исатаев 

Ербол Бостандыкович. Университет располагает 
необходимой базой для ведения спортивно-
массовой работы. В наличии имеются 3 спортив-
ных зала (из них два игровых зала, 1 – зал для гим-
настики), 3-тренажерных зала, 1- зал для борьбы, 
гиревой зал), тир, плавательный бассейн, 1 конь-
ковая и лыжная базы, спортивная площадка для 
игры в мини-футбол. Для проведения спортив-
но-массовой работы и участия сборных команд 
вуза в зимней и летней универсиадах студентов 
ежегодно обновляется спортивный инвентарь и 
спортивная экипировка.

В университете организуются спортивно-
массовые мероприятия, направленные на укреп-

Қысқы Универсиада-2012 · Зимняя Универсиада-2012

«Масленица» халық мейрамы
Народный праздник «Масленица»
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киада;  атаулы күндерге арналған спорттық-
бұқаралық шаралар. 16 түрден спорт және сау-
ықтыру секциялар жұмыс істейді.  2012  жылғы 
2 - 12 наурыз аралығында VI қысқы Универсиада 
біздің университетімізде өткізілді. Осы жарыста 
жалпы командалық есепте біз екінші орынға ие 

болдық. 
Емдеу-сауықтыру шаралары жүйесін денсау-

лық пункті қамтамасыз етеді. Денсаулық пункті 
2005 жылы 6 маусымда медициналық қызмет ету 
құқығы лицензиясын алды. Жаңа медициналық 
жабдықтармен қамтамасыз етілген денсаулық 
пункті құрамында терапевт, офтальмолог, карди-
олог, гинеколог, оторларинголог, функци-
ялық және ультра-дыбыстық диагности-
ка мамандары бар. Университеттің оқы-
тушы-профессорлар құрамы мен қызмет-
керлері жыл сайын тегін дәрігерлік бақы-
лаудан өтеді. Ай сайын санитарлық бюл-
летендер басылымнан шығып отырады. 

Алдын алу жұмыстарының маңызды 
бөлігі жатақханалардағы жұмыс. Әрбір 
жатақханада үнемі жаңартылып отыра-
тын денсаулық бұрышы бар.  Салауатты 
өмір салтын насихаттауға, темекі тарту, 
нашақорлыққа қарсы күреске, СПИДті ал-
дын алуға аса көп назар аударылады.

3 студенттік жатақханада 1000 студент 
тұрып жатыр. 

Мемлекеттік грант бойынша оқитын 
жетім студенттер жатақханада тегін тұрады. Сту-
денттермен қатар, магистранттар, отбасылы сту-
денттер бөлмелермен қамтылған. Сырттай бөлім 
студенттеріне де жатақханадан орын беріледі. 
Бір жатақхана пәтер ретінде қайтадан жасалып,  
ПОҚ пен қызметкерлерге берілді. Онда 72 отба-
сы ипотекалық тұрғын үй алғанша тұрады.

Тамақтану орындарында аз қамтылған отба-
сыдан шыққан 50 шақты студент тегін тамақта-
нады. 

Өткенсіз болашақты елестету мүмкін емес. Та-
рих беттерін сақтауға бізге мұражай көмект-

ление здоровья и совершенствование физичес-
кого состояния студентов, поддержание здорово-
го образа жизни среди профессорско-
преподавательского состава вуза.

Ежегодно проводятся спортивно-массовые ме-
роприятия: традиционная студенческая спарта-

киада по 16 видам у юношей и 12 видам у 
девушек; традиционная спартакиада «Бод-
рость и здоровье» среди профессорско - 
преподавательского состава по 13 видам; 
спартакиада студентов, проживающих в об-
щежитиях по 10 видам; спортивно-
массовые мероприятия, посвященные зна-
менательным датам. Работают по 16 видам 
спортивные и оздоровительные секции.  
IV-ая зимняя Универсиада среди студентов 
вузов РК прошла на базе нашего универси-
тета со 2  по 12 марта 2012 года. В общеко-
мандном  зачете наш вуз занял 2 место.

Систему лечебно-профилактических ме-
роприятий проводит здравпункт. Лицен-
зию на право осуществления медицинской 
деятельности здравпункт получил 6 июня 

2005г. В здравпункте работают 6 врачей: тера-
певт, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, отола-
ринголог, врач УЗИ, он оснащен современным 
медицинским оборудованием. Профессорско-
преподавательский состав, сотрудники универ-
ситета и студенты ежегодно проходят бесплатно 

медицинский осмотр. Ежемесячно выпускаются 
санитарные бюллетени. 

Важной частью профилактической работы яв-
ляется санитарно-просветительская работа в об-
щежитиях. Во всех общежитиях оформлены 
стенды с постоянно обновляющейся информа-
цией. Большое внимание в университете уделя-
ется работе по пропаганде здорового образа жиз-
ни, борьбе с курением, наркоманией, профилак-
тике СПИДа. 

В 3 студенческих общежитиях проживает бо-
лее 1000 студентов. 

Көз дәрігерінің қабылдауында
Прием у врача офтальмолога

104



еседі.
Қаланың архитектуралық мұрасы болып сана-

латын «Усадьба купца Светлинского» ғимараты 
29.11.2007 жылғы СҚО Әкімдігінің № 275 қау-
лысына сәйкес жоғары оқу орны балансына 
берілді.  2010 жыл бойы бұл ғимаратта жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында 19 на-
урызда мұражай есігін айқара ашты. Мұражай-
дың экспозициялары екі қабатта жайғастырыл-
ған. Көрсету-қонақ залында  жоғары оқу орны-
ның марапаттары, университеттің Қазақстанда 
және шетелдегі жоғары абыройын танытатын 
бейне және фотоматериалдар қойылған. Қазақ-
стан Республикасы Үкіметінің 30 мамыр 2003 
жылғы қаулысымен университетке аты берілген  
академик Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың 
өмірлік, шығармашылық және ғылыми жолда-
рына арналған залда оның ғылыми еңбектері, фо-
то-бейнематериалдар, атақты тарихшының жеке 
заттары қойылған.  2003 жылдың 23 қазанында 
университет алаңында Манаш Қабашұлына қола 
мүсін орнатылды. 

Археология және этнография залында архео-
логиялық экспедицияларының зерттеу матери-
алдары көрсетіледі. Олардың ішінде энеолит дәу-
іріне жататын Ботай қорымы мен бастапқы темір 
ғасырының куәсі Байғара зираты сияқты сирек 
кездесетін археологиялық ескерткіштерден та-
былған заттар тарих үшін аса құнды болып табы-
лады. 

1977 жылы университет тарих залы ашылған. 
Мұражай экспозициясы Қазақ КСР-інің Ке-
ңестік халық комиссариатының шешімімен 

Студенты-сироты, обучающися по госуда-
рственному образовательному гранту прожива-
ют в общежитиях бесплатно. Все желающие сту-
денты, магистранты, семейные студенты обеспе-
чиваются общежитием. Студентам-заочникам во 
время сессий предоставляются места прожива-
ния. Одно общежитие реконструировано под 
квартиры, в которых проживают 72 семьи ППС и 
сотрудников до получения ипотечного и арен-
дного жилья.

Точки питания обеспечивают ежедневным го-
рячим питанием более 50 студентов из малообес-
печенных семей.

Без прошлого, как известно, нет будущего. 
Сохранению мгновений истории, воссозданию 
подлинных картин минувших лет способствует 
музей истории вуза. 

Здание-памятник «Усадьба купца Светлинско-
го», являющееся архитектурным наследием горо-
да, передано на баланс вуза на основании поста-
новления Акимата СКО № 275 от 29.11.2007 го-
да. В течение 2010 года на этом объекте были про-
изведены ремонтные и восстановительные рабо-
ты. Открытие музея истории университета 19 
марта 2011 года явилось составной частью ком-
плекса мероприятий, посвященных 20-летию Не-
зависимости Республики Казахстан. Экспози-
ции музея гармонично расположены в залах двух 
этажей. В демонстрационно-гостевом зале раз-
мещены награды вуза, видео-и-фотоматериалы, 
отражающие высокий авторитет университета в 
Казахстане и за рубежом. В зале, посвященном 
жизненному, творческому и научному пути ака-
демика Манаша Козыбаева, выставлены на-
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құрылған Петропавл педагогика институтының 
1937 жылдан бастап тарихынан сыр шертеді. 
Мұражайдың тарихи бөлігінде университеттің 
даму жолы, материалдық базасының дамуы, ғы-
лыми кадрлардың өсуі, ғылыми, педагогикалық, 
қоғамдық жұмыстарда, спортта жоғары 
жетістікке жеткен ең үздік түлектер мен оқыту-
шылардың фотосуреттері, университеттің рек-
торлар корпусының даму кезеңдері жайлы ма-
ғлұматтар бар. Университеттің мұражайы ПОҚ 
пен студенттер, қызметкерлер күшімен құрыл-
ды.

Мұражай стендтерінде жоғары оқу орнының 

ең үздік спортшылары, «Пилигрим», «Кривое 
зеркало», «Шаңырақ» халықтық студенттер теат-
рларының, КТК командаларының жетістіктері 
жайлы ақпараттар бар. 

Мұражай әр жылдары оқу бітірген түлектер-
мен жұмыс жүргізеді, қала мен облыс мектептер-
імен кәсіби бағдар беру кездесулерін ұйымдас-
тырады. Әсіресе, ҰОС ардагерлері, тыл еңбек-
керлері, жоо зейнеткерлерімен кездесулерге баса 
назар аударылады. 

ҚР мемлекеттік және қоғам қайраткерлері, Қа-
зақ КСР Министрлер Кеңесінің бұрынғы төрағ-
асы Бәйкен Әшімов, мүсінші Шота Уәлиханов, 
ақын Кәкімбек Салықов,  М.Әуезов атындағы 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халық жазу-
шысы Досжан Дүкенбай, жазушы Медеу Сәрсе-
кеев, академик Рымғали Нұрғалиев, Ресей, Поль-
ша т.б. елдерден келген қонақтар мазмұны бай, 
танымдық тынысы кең, сирек жәдігерлері мол 
мұражайға соқпай кетпейді.

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің өзіндік бетін ай-
қындайтын ерекше белгілерінің бірі – «Парасат» 
баспасөз орталығының құрамында осы аттас сту-
денттік телевизия студиясы мен айына бір рет 
шығатын көп тиражды газет кіреді. БАҚ қыз-

учные труды, фото-видеоматериалы, личные ве-
щи выдающегося историка, имя которого носит 
университет на основании постановления Пра-
вительства Республики Казахстан от 30 мая 2003 
года. 23 октября того же года был открыт памят-
ник М.К.Козыбаева.

В залах археологии и этнографии демонстри-
руются материалы исследований археологичес-
ких экспедиций. Особое внимание в экспозиции 
занимают материалы из уникальных археологи-
ческих памятников: энеолитического поселения 
Ботай и могильника раннего железного века Бай-
кара.

Зал истории вуза открыт в 
1977 году. Экспозиции музея от-
ражают историю развития уни-
верситета, начиная с 1937 года, 
когда решением Совнаркома Ка-
захской ССР был образован Пет-
ропавловский учительский ин-
ститут. Исторический раздел му-
зея представлен документами, 
фотографиями, альбомами, где 
показаны этапы развития и ста-
новления материальной базы 
университета, рост научно-
педагогических кадров, пред-
ставлены лучшие выпускники и 
преподаватели, добившиеся вы-
дающихся результатов в на-
учной, педагогической, общес-
твенной, спортивной деятель-
ности, ректорский корпус уни-

верситета со дня его основания. Экспозиции му-
зея истории университета созданы силами ППС, 
сотрудников и студентов. 

Лучшие спортсмены вуза, народные студен-
ческие театры «Пилигрим», «Кривое зеркало», 
«Шаңырақ», достижения команды КВН нашли 
свое отражение на стендах музея.

Музей проводит работу с выпускниками вуза 
разных лет, а также профориентационные встре-
чи с учащимися учебных заведений города и об-
ласти. Особое внимание уделяется организаци-
онной работе с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла, пенсионерами ву-
за.

Музей посетили известные государственные и 
общественные деятели РК, экс-председатель Со-
вета Министров Казахской ССР Байкен Ашимов, 
скульптор Шота Валиханов, поэт Какимбек Са-
лыков,  лауреат Государственной премии им. М. 
Ауэзова народный писатель Досжан Дукенбай, 
писатель Медеу Сарсекеев, академик Рымгали 
Нургалиев, гости из России и Польши и др. 

Средства массовой информации университета 
представлены телевизионной студией «Пара-
сат», одноименной газетой, электронной страни-
цей в Интернете. Руководство деятельностью 
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метін 1996 жылы құрылған пресс-орталық бас-
қарады. Орталықтың жетекшісі – орталық, рес-
публикалық және облыстық телеарналарда 17 
жылдан астам жұмыс істеген, жоғары санаттағы 
диктор Рахима Бисенқызы Жұмабаева. 

Университеттің электрондық және баспасөз 
БАҚ негізгі міндеті – қала және облыс тұрғында-
рына университет өмірі жайында хабар ету, 
ЖОО абыройын арттыру, аймақтық және рес-
публикалық БАҚ-пен байланыс орнату. «Пара-
сат» телестудиясы қазіргі заманғы цифрлік тех-
никалық құралдамен қамтамасыз етілген. Оның 
бағдарламасы облыстық теледидардан аптасына 
екі рет қазақ және орыс тілдерінде (40-45 минут) 
көрсетіледі. «Парасат» өз бағдарламаларында 
жаңалық бейнесюжеттерін, тақырыптық блок-
тарды, факультеттер, кафедралар, жоғары оқу 
орнының құрылымдық бөлімшелері туралы, жас-
тарға арналған бағдарламаларды ұсынады. Бағ-
дарламаларда оқытушылар мен студенттердің 
оқудағы және ғылыми саладағы, қоғамдық және 
спорт өміріндегі жетістіктері  жайында ақпарат 
кеңінен таратылады. Студия университетті 
бітіргендермен де тығыз байланыста. «Біздің 
түлектеріміз» және «Наши выпускники» рубри-
каларында біздің университет қабырғасында 
оқығандардың өмір жолы туралы хабарланады. 

Мерейтой иелері, университте көп жыл қыз-
мет ететін ұстаздарға арналған бейнематериал-
дар дайындау және мақалалар жариялау жақсы 
дәстүрге айналып келеді. «Парасат» бағдарлама-
сын Интернет арқылы университет сайытынан 
да тамашалауға болады. Үлкен үзілістерде ка-
бельді телевидение арқылы немесе тікелей эфир-
ден студия бағдарламалары көрсетіліп отырады.

Пресс-орталық қызметіне «Журналистика» ма-
мандығында оқитын студенттер үнемі қатысады. 
Олар үшін бұл – ТВ-да жұмыс істеу дағдыларын 
дамытатын оқу лабораториясы. Газет материал-
дарын жинақтау, іріктеу және дайындау оларға 
кәсіби шеберліктерін арттыруға көмек етеді. 
Біздің түлектеріміз бүгін республикалық, 
жергілікті және шетел электрондық және бас-
пасөз БАҚ табысты жұмыс істеп жатыр. 

СМИ возложено на пресс-центр, который осно-
ван в 1996 году. Возглавляет работу пресс-центра 
руководитель, проработавшая на центральном, 
республиканском и областном каналах более 17 
лет, диктор высшей категории Жумубаева Рахи-
ма Бисеновна.

Основная задача электронных и печатных 
СМИ университета – широкое информирование 
населения города и области о жизнедеятельнос-
ти вуза,  поддержание позитивного имиджа уни-
верситета, а также связь с региональными и рес-
публиканскими средствами массовой информа-
ции. Телестудия «Парасат» располагает совре-
менными цифровыми техническими средства-
ми. Ее программа выходит два раза в неделю на 
областном канале (хронометраж 40-45 минут) на 
двух языках. Это новостные видеосюжеты, тема-
тические блоки, рассказывается о работе факуль-
тетов, кафедр, подразделений вуза, передачи на 
молодежную тематику. Широко освещаются в те-
левизионных сюжетах достижения студентов и 
преподавателей в учебе и научных исследовани-
ях, общественной и спортивной жизни. Студия 
способствует восстановлению связи с теми, кто 
окончил вуз. В рубриках «Біздің түлектеріміз» и 
«Наши выпускники», рассказывается о том, как 
сложилась судьба тех, кто когда-то учился в сте-
нах нашего вуза.

Хорошей традицией стало создание видеома-
териалов и публикаций о юбилярах, педагогах и 
сотрудниках университета, проработавших не 
один десяток лет. Программу «Парасат» можно 
найти в Интернете на сайте нашего университе-
та. Регулярно на большой перемене по кабельно-
му каналу вуза транслируются передачи студии,  
в том числе в прямом эфире.

В работе пресс-центра непосредственно учас-
твуют студенты специальности «журналисти-
ка». Для них это учебная лаборатория, где приоб-
ретаются навыки работы на ТВ. Сбор, подготов-
ка и верстка материалов газеты также помогает в 
приобретении профессиональных навыков. 

Наши выпускники сегодня успешно работают 
в республиканских, местных и зарубежных пе-
чатных и электронных СМИ. 
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Солтүстік Қазақстан мемлекеттік  универси-
тетінің  алдына қойған  мақсаттарына жетудің  
бірден-бір жолы – оқу орнының сапалы және уа-
қытылы материалдық-техникалық  қамтамасыз-
дығы, студенттердің білім алуына жағдай жаса-
луы, сондай-ақ  оқу  орнының  қызметкерлеріне  
әлеуметтік  қолдау  көрсетілуі  көп жағдайда бай-
ланысты болып келеді. 

Осыған орай, әкімшілік-шаруашылық қызметі 
оқу орнының барлық техникалық және тіршілік 
қажеттерін өтеп, олардың тазалық жағдайын қа-
дағалап, абаттандыру жұмыстарын жүргізеді.

Қазір университет құрамында он оқу корпусы, 
обсерватория, төрт жатақхана, агробиостанция, 
«Мирас» оқу-өндірістік кешені,  СҚМУ тарихи 
мұражайы, жүзу бассейні, интернет-кафе және 
студенттер асханасы, қоймалар мен шаруашы-
лық қажетіне керекті ғимараттар бар. Дене 
тәрбиесі факультетінде алдыңғы қатарлы 
әлемдік сауда фирмаларының спорттық құралда-
рымен жабдықталған екі ойын залы және гим-
настика,  күрес, гір көтеру залдарында арнайы 
дәрістер, жаттығулар өткізіледі. Сонымен қатар, 
шаңғы базасы, мини-футбол және волейбол 
ойындары үшін жасанды төсем төселген спорт 
алаңдары бар. Міне, осы аталмыш құрылымдар 
үздіксіз жұмыс істеу үшін, әкімшілік-
шаруашылық саласы қызметкерлерінің еңбегі 
аса қажет.

Қазіргі уақытта жалпы алғанда университет ғи-
мараттарының пайдалы ауданы 86956,6 шаршы 
метр болса, мұның 26574,9 шаршы метрі оқу 
алаңдары; 12156,1 шаршы метрі қосалқы оқу 
алаңдары және 8135 шаршы метрі тұрғын жай;  

Эффективность выполнения поставленных пе-
ред Северо-Казахстанским государственным 
университетом задач во многом  зависит от сво-
евременного и надёжного материально-
технического обеспечения, создания достойных 
условий обучения студентов, социальной под-
держки самих сотрудников.

 Административно-хозяйственная служба об-
еспечивает жизнедеятельность и техническую 
эксплуатацию всех зданий и сооружений вуза, 
следит за их санитарным состоянием, проводит 
работы по благоустройству прилегающих к ним 
территорий.

На балансе университета числится 10 учеб-
ных корпусов, обсерватория, 4 общежития, агро-
биостанция, учебно-производственный ком-
плекс «Мирас», музей истории СКГУ, плаватель-
ный бассейн, студенческая столовая и интернет-
кафе, склады и постройки хозяйственного назна-
чения. Кроме того, факультет физического вос-
питания располагает спортивной базой, в кото-
рую входят спортивные залы, оснащенные со-
временными спортивными снарядами от веду-
щих мировых торговых фирм: два игровых зала, 
зал для гимнастики, зал для борьбы, гиревой зал, 
лыжные базы, спортивная площадка  с иску-
сственным покрытием для игры в мини-футбол и 
волейбол. 

На сегодняшний день общая площадь поме-
щений вуза составляет 86956,6 кв. м, в том числе: 
учебная – 26574,9 кв. м; учебно-вспомогательная 
– 12156,1 кв. м; жилая – 8135 кв. м; подсобная – 
40090,6 кв. м. В штате ИТР 19 человек; комен-
дантов - 16 чел., рабочих по обслуживанию – 125 

ӘКІМШІЛІК-ШАРУАШЫЛЫҚ  БӨЛІМІ
Административно-хозяйственная часть
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қосалқы - 40090,6 шаршы метр. Шаруашылық 
штатында 19 адам: комендант -16 адам, қызмет 
көрсету  қызметкерлері -125, жүргізушілер 15 
адам, бақылау бюросы – 17 адам, кіші қызмет 
көрсету персоналы – 102 адам, вахтерлер – 80 
адам. Барлығын қосқанда 400-ден астам  адам  
игілікті  еңбек  етуде. 

1967 жылдан 1977 жылға  дейін әкімшілік-
шаруашылық проректоры  Б.А.Донченко болды. 
Оның алдында (1965-1967 жылдары) педагогика 
институтының агробиостанциясының меңге-
рушісі болып, оқу орнының мүддесін жақсы 
білетін               Б.А.Донченко қажырлы еңбегі 
үшін КСРО халық ағарту министрлігінің құрмет 
қағазымен, бірнеше медальдармен марапаттал-
ды, оның есімі университеттің Құрмет кітабына 
енгізілді. Айта кету керек, ол басқарған кезде 
екінші оқу корпусы, үшінші жатақхана салынып, 
төртінші жатақхананың құрылысы басталды, 
оқу орнының  материалдық-техникалық  негізі  
нығая  түсті. 

1977 жылдан бастап институттың  осынау  ма-
ңызды саласын басқаруға дене тәрбиесі факуль-
тетінің түлегі, шаруашылық істерін жүргізуге 
мол тәжірибесі бар А.И.Бориско келді. Ол  № 1 
оқу-әкімшілік корпусын спорт залымен салғы-
зып, төртінші жатақхана  құрылысы  осы  кезде 
аяқталды, бірқатар қоймалар, гараждар қатарға 
қосылды, агробиостанцияның  өндірістік  негізі  
кеңейтілді.

1995 жылы К.Д.Ушинский атындағы  СҚУ  
ЖТК-мен (Жоғары техникалық колледж) 
біріктірілгенде, әкімшілік-шаруашылық 
бөліміне М.Б. Серғазин проректор болып  таға-
йындалды. Өндірісті  ұйымдастыру тәжірибесі 
мол, еңбекқор маман, ел экономикасы  құлдырап 
кеткен  жағдайдың өзінде  оқу орнының  матери-
алдық негізін сақтап қана қоймай, оны  дамыту 
жөнінде бірқатар  жұмыстар атқарды. 1995-1998 
жылдары бесінші  және алтыншы оқу корпуста-
рын  жалғастырып тұратын  жылы әрі қолайлы 
өткел салынды, бизнес-колледждің ғимараты  
тұрғын үйге бейімделіп қайта жарақтала баста-
ды. Сол жылдары университетке көптеген  не-
гізгі ғимараттар берілген болатын. Олар: бизнес-
колледжінің үйі, кейін әскери  кафедра орналас-
қан «Жемчужина» балабақшасы, есеп-
экономика колледжінің ғимараты (қазіргі №6 оқу 
корпусы) жатақханасы мен көкөніс сақтау  қой-
масымен  бірге. Көптен жөнделмеген, яғни тех-
никалық  талаптар мен тазалыққа сәйкес емес ғи-
мараттарды  қалпына келтіру үшін толып жатқан 
шығындар, адам  күші  керек  болды. Осындай  
күрдел мәселелерді  М.Б.Серғазин біліктілікпен 
шешіп отырды. Тіпті  бір кезде электр қуатын  
үзіп беру бола  бастаған жағдайда университет  
өзіне  дизельдік  электр станциясын сатып  алып, 
дербес  қуат  көзін ашқаны да еске алуға тұрар-

чел., водителей - 15 чел., бюро контроля - 17 чел., 
младшего обслуживающего персонала - 102 чел., 
вахтеров – 80 чел. Таким образом,   служба  на-
считывает более 400 человек.

С 1967 по 1977 год проректором по админис-
тративно-хозяйственной службе был Б.А. Дон-
ченко, ранее (с 1965 по 1967 год) заведовавший 
агробиостанцией пединститута. За многолетний 
труд он награжден Почетной грамотой Министе-
рства просвещения СССР, медалью «За доблес-
тный труд в ознаменование 100-летия В.И.Лени-
на», медалью «Ветеран труда», его имя занесено 
в Книгу Почета университета. В период его рабо-
ты в пединституте были построены учебный кор-
пус № 2, общежитие № 3, начато строительство 
общежития № 4, значительно укрепилась мате-
риально-техническая база.

С 1977 года административно-хозяйственную 
службу пединститута возглавлял выпускник фа-
культета физического воспитания А.И. Бориско. 
П р и  н е м  б ы л  в о з в е д е н  у ч е б н о -
административный корпус № 1 со спортзалом, за-
кончено строительство общежития № 4, постро-
ены складские помещения, гаражи, расширена 
производственная база агробиостанции.

В 1995 г., когда СКУ был объединен с ВТК 
(Высшим техническим колледжем), АХЧ  воз-
главил М.Б. Сергазин. Трудности 90-ых создава-
ли свои проблемы. Однако вуз сумел преодолеть 
их, более того, была сохранена и расширена мате-
риальная база университета, благодаря гибкости 
и предприимчивости Марата Бекеновича Серга-
зина. В период его руководства АХЧ (1995 – 1998 
гг.) был построен и введен в эксплуатацию теп-
лый переход между зданиями 5-го и 6-го учеб-
ных корпусов, начата реконструкция здания биз-
нес-колледжа под жилой дом. В течение 1995 – 
1998 гг. была произведена передача университе-
ту основных фондов: здания бизнес-колледжа, 
детского сада «Жемчужина» (впоследствии – во-
енная кафедра), здания учетно-экономического 
колледжа (ныне учебный корпус № 6) с общежи-
тием и овощехранилищем.

Увеличившийся объем материально-
технической базы требовал от руководителя 
АХЧ огромной концентрации людских и матери-
альных ресурсов для приведения давно не ре-
монтировавшихся зданий в соответствие с нор-
мативами санитарных и технических требова-
ний. В это время под руководством М.Б. Сергази-
на начались восстановительные работы в учеб-
ных корпусах и общежитиях. Особое внимание 
уделялось наиболее запущенным зданиям, в кото-
рых был произведен капитальный ремонт крыш, 
фасадов и системы отопления. В связи с перебоя-
ми в подаче электроэнергии была подключена 
дизельная электростанция для автономного пита-
ния.
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лық  іс еді.
1998 жылдан бері Әкімшілік-шаруашылық са-

ласын Көшімбаев Ағыбай Бақыткерейұлы бас-
қарады. Ол 1996 жылы Ақмола ауыл шаруашы-
лық  институтын инженер механик мамандығы 
бойынша аяқтап, 2001 жылы Қазақ мемлекеттік 
заң академиясын сырттай оқып, заңгер маман-
дығын алса, 2009 жылдан техника ғылымдары-
ның кандидаты, 2010 жылдан техника ғылымда-
рының РҺD докторы, 2011 жылдан  СҚМУ  про-
фессоры  атанды.

Ағыбай Бақыткерейұлы өзі басқарып келе жат-
қан 1998-2012 жылдар аралығында бірден өзінің 
біліктілігі  мен ширақтығын, өзіне  де, өзгеге де  
талап қоя білетін басшылық қасиеттерімен  та-
нылды. Содан бері университеттің  даму 
үрдісіне сай, әкімшілік-шаруашылық міндет-
тердің көбеюіне  байланысты  бұл бөлімнің  жау-
апкершілігі де артуда. Алға қойылған міндет-
терді орындауға қабілетті, білімді инженер-
техник мамандар,  жауапты да еңбекқор  қызмет-
керлер ұжымы  қалыптасты.  Осы  жылдары 
спорт ғимараттары жөнделіп, студенттер қала-
шығы толығымен жарықтандырылды. Барлық 
зертханаларға  су тартылып, желдеткіш орна-
тылды, №3 оқу корпусы толық жөнделді. Уни-
верситет  мұражайы  қайта жарақталып, кейі-
ннен барлық жәдігерлер қайта қалпына 
келтірілген СҚМУ-дың тарихи мұражайына 
берілді. Сонымен қатар № 5 жатақхана оқу 
дәрістеріне қайта жөнделді. Жалпы алғанда, 
жыл сайын университеттің ғимараттарындағы 
он шақырымды инженерлік  жүйелер профилак-
тикалық және  техникалық бақылау-тексерістен 
өтіп тұрады. Сыршылар дәрісханаларға жөндеу 
жүргізіп, жаңартып  отырады. Жиырмасыншы ға-
сырдың тоқсаныншы жылдарының соңында уни-
верситет өз күшімен  орта  есеппен  жиырма мил-
лион  теңгеден  аса көлемдегі жөндеу  жұмыста-
рын атқарады. 

2001-2012 жылдары құрылыс-жөндеу жұмыс-
тарының көлемі мердігерлік ұйымдардың орын-
дауымен жыл сайын орта есеппен 370 миллион 
теңгені құрайды. 1998 жылы  әскери кафедра то-
лық  жөндеуден өтіп,  қайта жарақталды. Мәсе-
лен, темірбетонды  қоршау, жылумен қамтама-
сыз  ету  мәселесі  шешілді, әскери техникалар-
ды орналастыру үшін ангар салынып, алаңға ас-
фальт төселді. Мұның  өзі  университеттің бол-
мыс-бітіміне  қосылған үлкен  бедел еді.

Оқу орнының жатақханаларын жарақтандыру 
мәселелері бойынша үлкен жұмыстар атқарыла-
ды. Әкімшілік-шаруашылық саласының басшы-
сы Ағыбай Бақыткерейұлы жатақхана тұрғында-
рының тұрмыстық қажеттіліктерін және СҚМУ-
дың студенттер қалашығының материалдық-
техникалық жағынан қамтамасыз етілуіне бай-
ланысты біршама мәселелерді шеше отырып, сту-

C 1998 года административно-хозяйственной 
частью университета руководит А.Б. Кушумба-
ев. В 1996 году он закончил Акмолинский се-
льскохозяйственный институт по специальности 
«Инженер-механик», в 2001 году – Казахскую го-
сударственную юридическую академию. С 2009 
г. – кандидат технических наук, с 2010 г. – доктор 
PhD по техническим наукам, с 2011 г.- профессор 
СКГУ. 

За период с 1998 по 2012 год под руководством 
А.Б. Кушумбаева сложился коллектив грамот-
ных, профессионально подготовленных инже-
нерно-технических работников, которые прила-
гают много усилий для укрепления и расшире-
ния материально-технической базы университе-
та. За эти годы произведен текущий ремонт в 
спортивных залах, установлены опоры и подве-
дено электроосвещение всего студенческого го-
родка. Отремонтированы вентиляция, водоснаб-
жение, канализация во всех лабораториях, в учеб-
ном корпусе № 3 произведен капитальный ре-
монт фасада здания. Введен в эксплуатацию му-
зей университета, все экспонаты которого позже  
переданы в новый реконструированный музей ис-
тории университета. Произведена переплани-
ровка помещений общежития № 5 под учебные 
аудитории. Полностью отремонтирован аудитор-
ный фонд университета, выполнен текущий ре-
монт. Ежегодно в зданиях университета десятки 
километров инженерных сетей проходят профи-
лактическое и техническое освидетельствова-
ние. Силами бригады маляров проводится ре-
монт аудиторного фонда. Общий объем финан-
сирования ремонтных работ, выполняемых со-
бственными силами, в конце девяностых годов 
ХХ века составлял ежегодно более 20 млн. тенге.

За период с 2001 по 2012 гг. объем ремонтно-
строительных работ, выполняемых подрядными 
организациями, составляет ежегодно в среднем  
370 млн. тенге в год. В 1998 г. закончены ремон-
тно-строительные работы в здании военной ка-
федры, открытие которой заметно повысило рей-
тинг университета. Установлено железобетон-
ное ограждение, произведен ремонт системы ото-
пления, построен ангар для размещения военной 
техники и заасфальтирован плац. 

Большая работа проводится по благоустро-
йству общежитий. С первых дней своего руково-
дства АХЧ А.Б. Кушумбаев, решая  множество 
вопросов, касающихся технического и матери-
ального обеспечения студенческого городка, бы-
товых проблем жильцов общежитий, стремится 
организовать работу так, чтобы сделать общежи-
тие для студентов по-настоящему вторым домом. 
Произведен капитальный ремонт всех студен-
ческих общежитий с использованием качествен-
ных строительных материалов. Все они уком-
плектованы в соответствии с санитарно-
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денттердің жатып-тұрар орындары өз үйле-
ріндей болуын бірінші күннен талап етіп, оның 
нәтижелі болуын өз күн тәртібінен шығарған 
емес. Мәселен, студенттердің барлық жатақха-
наларына сапалы құрылыс материалдарын пай-
далана отырып, күрделі жөндеу жүргізілді. Олар-
дың барлығы қауіпсіздік және тазалық талапта-
рына сәйкес жарақтандырылған. Жатақханалар 
сапалы жиһазбен және төсек-орындармен қамта-

масыз етілген. Сонымен қатар, жыл сайын сту-
денттер  талабының мониторингісі жүргізіліп, 
олардың әлеуметтік мәселелері сарапталады.

 Оқу орнының көлік-инженерлік қызметін көп 
жыл көлік жөндеу және пайдалану  қызметінде 
тәжірибе жинақтаған Қ.Қ.Махметов басқарады. 
Қазтай Қазманұлының  қажырлы еңбегінің арқа-
сында қолда бар көлік пен машиналарға 
мезгілінде баптау-жөндеу  қызметі көрсетіліп, 
университеттің оқу-өндірістік, шаруашылық 
қызметі  тоқтаусыз  жұмыс жасауына мүмкіндік 
жасайды. Қазіргі уақытта оқу орнының өз қажет-
терін өтейтін  жеңіл және жүк  машиналары, 
тракторлары да жеткілікті  мөлшерде қамтама-
сыз етіліп, өз жөндеу базасы және жылы гараж-
дар салынып, жүргізушілердің сапалы жұмыс жа-
сауына жағдай жасалған.

Ғимараттарды пайдалану жөніндегі шаруа-
шылық қызметті И.Н.Зыблев ұйымдастырады. 
Педагогикалық институтты бітіргендіктен сту-
денттердің  тұрмыс жағдайын қалай қамтамасыз  
етуді жақсы білетін И. Н. Зыблев ғимараттарды 

гигиеническими и противопожарными требова-
ниями. Общежития оснащены добротной ме-
белью, мягким инвентарем. Ежегодно проводит-
ся мониторинг требований студентов, анализи-
руются их социальные проблемы.

Инженерно-транспортную службу универси-
тета возглавляет начальник инженерно-
технического отдела К.К. Махметов, который 
многие годы занимается организацией работ по 

ремонту и профилактике всего машинно-
транспортного парка (более 25 единиц), обеспе-
чивает бесперебойную работу учебно-
производственного и хозяйственного комплек-
сов. За период с 1995 по 2012 год обновлен парк 
техники, приобретена большегрузная техника со-
временные автомобили с высокими технически-
ми параметрами, создана своя ремонтная база, 
построены теплые гаражи, предоставлены все 
условия для плодотворного труда водителей.

Хозяйственно-эксплуатационную службу воз-
главляет И.Н. Зыблев. Он  окончил педагогичес-
кий институт, поэтому,  зная социальные пробле-
мы студенческой среды, И.Н. Зыблев со всей от-
ветственностью продолжил работу по обслужи-
ванию зданий в условиях отсутствия собствен-
ной производственной базы. По его инициативе 
в 1998 г. создается токарная мастерская, которая 
укомплектовывается необходимым оборудова-
нием и станочным парком. Здесь проводится 
огромный комплекс работ, необходимых для сво-
евременного качественного исполнения ремон-
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жөндеп, сантехникалық жабдықтардың  дұрыс 
жұмыс істеуіне қажетті  шараларды уақытында 
жасайды. Бұл үшін оқу орнының  өзінің 
өндірістік базасын  ұйымдастырып, тиісті құрал-
жабдықтармен жарақтап, жоспарлы түрде ішкі 
және сыртқы жөндеу жұмыстары уақытымен 
жүргізіледі. Оқу дәрісханалары мен кабинеттері 
техникалық кауіпсіздік талап ережелеріне және 
мемлекеттік стандартқа толығымен сәйкес. Әри-
не, осындай жұмыстар ұжымның арқасында 

орындалады. Солардың бірі – шаруашылық мең-
герушісі  И .А. Антясова, энергетик Н.Н. Карьев, 
инженерлер К.К. Дюсенова, А.В. Сүлейманова 
және бұл жұмысты жиырма жылдан аса атқарып 
келе жатқан коменданттар (Н.В. Тонконогова, 
Л.Г. Арчакова, А.И. Ковалева, В.П. Лебедев) өз  
қызметін  мінсіз  атқарып, тынымсыз  еңбегінің  
нәтижесі студенттер мен қызметкерлердің білім 
алып, жұмыс істеуіне жағдай жасауы күнде көз  
алдымызда. 

СҚМУ сияқты көп салалы білім беретін 
күрделі әрі  ірі оқу орнында материалдық-
техникалық жабдықтау қызметіне  ерекше  ма-
ңызды  міндеттер жүктелген. Университетте 
ұзақ  жылдар жұмыс істеп келе жатқан бөлім бас-
тығы Л.Т.Гуц, шаруашылық меңгерушісі 
Э.И.Сокур, құрылысшы инженерлер Е.П.Члек 
және Г.И. Колесниковалар өздерінің өндірістік 
тәжірибесін, ұйымдастырушылық қабілетін та-
нытып, университеттің материалдық базасын ны-
ғайтуға үлкен үлес қосты.

2000 жылдан бастап білім саласына көбірек 
қаржы бөлінуіне байланысты, университеттің  
материалдық-техникалық негізін нығайтуға ба-
ғытталған көптеген шаралар  жүргізілді. Бұл  
орайда  осы  міндеттерді  күнделікті сапалы 

тно-строительных мероприятий, всего того, что 
в конечном счете позволяет обеспечивать учеб-
ный процесс в вузе. Благодаря грамотной работе 
хозяйственно-эксплуатационной службы в уни-
верситете своевременно производится планово-
предупредительный ремонт внутренних и на-
ружных сетей. Состояние аудиторий и кабинетов 
соответствует государственным стандартам и 
нормам правил техники безопасности. Немалая 
заслуга в этом энергетика Н.Н. Карьева, инжене-
ра по эксплуатации К.К. Дюсенова, инженера-
теплотехника А.В.Сулейманова. 

В составе административно-хозяйственной 
службы работают коменданты учебных корпу-
сов и общежитий под руководством заведующей 
хозяйством И.А. Антясовой. Много лет добросо-
вестно трудятся в университете коменданты: 
Н.В. Тонконогова – комендант учебного корпуса 
№1, Л.Г. Арчакова – комендант учебного корпуса 
№ 2, А.И Ковалева – комендант учебного корпуса 
№ 6, В.П. Лебедев – комендант учебного корпуса 
№7. Коменданты общежитий и корпусов обеспе-
чивают выполнение распорядка дня студентами 
в общежитиях, руководят работой обслуживаю-
щего персонала, создают комфортные условия 
для  проживания, обучения и работы сотрудни-
ков и студентов.

Многие годы  различными отделами руково-
дили  Л.Т. Гуц (МТС), Э.И.Сокор (завхоз), Е.П. 
Члек (инженер - строитель), Г.И. Колесникова 
(ПТО).  Благодаря их человеческим качествам, 
предприимчивости, личной инициативе, чувству 
ответственности за свое дело, работа коллектива  
в сложные годы положительно сказывалась в це-
лом на деятельности вуза. 

Рост бюджетного финансирования позволил, 
начиная с 2000 г., резко увеличить объемы работ 
по укреплению материально-технической базы 
университета. Увеличение объемов работ потре-
бовало структурной перестройки АХЧ, укрепле-
ния службы квалифицированными инженерны-
ми кадрами, обеспечивающими инженерную 
подготовку производства. 

Увеличение объемов государственных заку-
пок учебного и лабораторного оборудования, 
компьютерной техники, учебно-методической 
литературы и программного продукта, а также 
строительных материалов потребовало преобра-
зования отдела снабжения в службу материаль-
но-технического снабжения, которую возглавил 
опытный инженер, специалист в вопросах госу-
дарственных закупок М.Ю. Колесников. Высо-
коквалифицированные работники службы: Г.Н. 
Яценко, К.Т. Муса, И.И. Сазонова, А.Ж. Даулето-
ва -оперативно решают процедурные вопросы го-
сударственных закупок и осуществляют своев-
ременную поставку товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с договорными обязательствами.
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орындап отыру үшін  әкімшілік-шаруашылық 
бөлімі  қызметкерлерінің  біліктілігі  мен жауап-
кершілігі аса  қажет  болды. Мемлекеттік  сатып 
алу туралы  заң  күшіне енгеннен  кейін арнайы 
өндірістік-техникалық бөлім құрылып, жыл са-
йын мемлекеттік  сатып алу жолымен орындала-
тын жөндеу жұмыстарының жоспары жасалып, 
ғимараттардың  техникалық  жағдайы тек-
серіліп, тиісті  нормативтік құжаттар  жасалды. 
Өндірістік-техникалық бөлім қызметкерлерінің  
күшімен жер  және  қозғалмайтын  мүліктерді 
меншіктену  құжаттары, оқу орнының 
күнделікті пайдаланатын оқу-әдістемелік әдеби-
еттері, зертханалық, компьютерлік құралдар 
және құрлыс материалдарымен жабдықтаудың  
техникалық паспорттары  жасалды. Осы орайда, 
тәжірибелі  құрылысшы-инженер Г.И. Колесни-
кованың  басшылығымен объектілерді оқу жылы-
на дайындау шараларын  Е. М. Крючкова мен  
Г.С.Имамбаева қамтамасыз  етіп отырады. С. И. 
Таранов,  К. К. Дүйсенов сияқты біліктілігі жоға-
ры мамандар да университет ғимараттарын 
жөндеу мен қамтамасыз етуді ұйымдастырса, 
Г.Н. Яценко,  К.Т.Муса,  И.И.Сазанов, А.Ж. Дәу-
летова сияқты кәсіби қызметкерлер өз міндет-
терін жақсы біледі.     

2003 жылы ректор О. Б. Әшімовтің  ынтасы-
мен «Балдырған» лагері күрделі жөндеуден  
өткізіліп, «Мирас» оқу-өндірістік кешені құрыл-
ды. 120 орынды оқу кешенінің  құрамында асха-
на, монша, дәрігерлік пункт  және  спорт  алаң-
дары бар, жақын елдегі мекеннен  арнайы жол 
тартылды. 2005-2006 жылдары студенттер  қала-
шығы  көркейтіліп, жаяу  жолдарға асфальт  
төселді, жалпы ауданы жеті мың шаршы  метр 
орталық  алаң жарақталды. Жаз  айларында  
мұнда жаратылыстану география,  дене тәрбиесі 
және саз-педагогика факультеттерінің студент-
тері тәжірибеден өтсе, сондай-ақ оқу орнының  
студенттері  мен қызметкерлерінің, оқытушы-
лардың отбасымен тынығуына тамаша 
мүмкіндік беретін жазғы демалыс орны. 

Университетте  «Агрономия» және «Ағаш қо-
ры мен орман шаруашылығы»  мамандықтары  
ашылуына  байланысты болашақ  мамандар зерт-
теп, танысу үшін ауыл шаруашылығы машина-
ларын сатып алу қажеттігі туды. Ал аталмыш ма-
мандықтарда оқитын студенттер тәжірибелі агро-
ном  Н.Бөртебаев басқаратын агробиостанцияда 
өндірістік тәжірибе өткереді. Мұнда түрлі  жеміс  
ағаштары, сирек  кездесетін  өсімдіктер, дәнді да-
қылдар өсіріледі. Агробиостанцияда студенттер 
теориялық білімдерін шыңдап қана қоймай әрі 
олардың сүйікті  тынығу  орнына  айналды.

2001 жылдан бастап  шаруашылық жұмыста-
ры қарқынды жүргізіле басталды. Соңғы  жыл-
дардың  өзінде студенттер қалашығының барлық 
ғимараттарының төбелеріне, жылыту жүйелер-

С начала действия закона о госзакупках воз-
никла необходимость создания производствен-
но-технического отдела, осуществляющего фор-
мирование и последующую реализацию планов 
ремонтных работ, выполняемых по госзакупкам, 
внедрение нормативных документов в строит-
ельство. Работники отдела: инженеры-
строители Е.М. Крючкова, Г.С. Имамбаева и С.И. 
Таранов - успешно справляются с ежегодными за-
даниями по подготовке объектов к учебному го-
ду, осуществляют контроль за качеством ремон-
тных работ, выполняемых подрядными органи-
зациями. Высококвалифицированные специа-
листы, обеспечивают организацию произво-
дства и ремонт зданий университета собствен-
ными силами. 

В 2003 г. на базе лагеря «Балдырган» по ини-
циативе ректора У.Б. Ашимова был создан УПК 
«Мирас» на 120 мест, со столовой, душевой, мед-
пунктом и спортивными площадками. Для нор-
мального функционирования УПК произведен 
ремонт дороги от с. Ивановка до УПК «Мирас». 
В летнее время здесь успешно проходят практи-
ку студенты ЕГФ, ФФК, МПФ. УПК «Мирас» – 
это еще и прекрасная возможность для летнего 
отдыха студентов, а также сотрудников, препода-
вателей и их детей. 

В связи с открытием  специальностей 
«Агрономия» и «Лесные  ресурсы и лесово-
дство» возникла необходимость закупки сель-
хозмашин для изучения устройства и эксплуата-
ции техники, используемой в будущей профес-
сии. Студенты этих специальностей проходят 
производственную практику на агробиостанции, 
которую возглавляет опытный агроном Н. Бурту-
баев. Здесь имеются насаждения различных пло-
дово-ягодных деревьев, разных видов местных и 
экзотических растений, посевы зерновых куль-
тур. Агробиостанция стала любимым местом 
практики студентов, где они не только закрепля-
ют теоретические знания, приобретают навыки 
полевых исследований, но и приобщаются к кол-
лективному труду.

Интенсивный  рост объемов работ начался с 
2001 г. За последние годы сделан капитальный ре-
монт мягких кровель и выполнено строит-
ельство шатровых крыш практически всех зда-
ний студенческого городка; произведен капи-
тальный ремонт системы отопления, внутрипло-
щадочных сетей и оборудования теплоснабже-
ния корпусов; произведена реконструкция на-
сосной станции и внутриплощадочной напорной 
канализации; система теплоснабжения всех зда-
ний переведена на учет фактического потребле-
ния теплоэнергии через теплосчетчики. Из числа 
аварийных зданий города выведено общежитие 
№ 1. В 2004 г. после реконструкции общежития 
№ 4 введены в эксплуатацию 72 одно- и двухком-
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іне, корпустардың жылыту жабдықтарының 
құрылғыларына және ішкі желілерге  күрделі 
жөндеу жасалып; ғимарат ішіндегі канализация 
мен сорып алу станциясын қайта қалпына ке-
лтіру жұмыстары жүргізілді; барлық ғимарат-
тардың жылыту  жүйелері  жылыту есептеуі-
штері арқылы жылу энергетикасын пайдалануды 
есептеуге көшкен. Күрделі жөндеудің арқасында 
қаладағы апатты ғимараттар қатарынан бірінші 
жатақхана толығымен  шықты. Оқытушылар-
дың  тұрғын  үй мәселесін шешу  мақсатында  
2004  жылы төртінші  жатақхана  қайта  жарақ-
талып,  бір  және екі  бөлмелі  72  пәтер  пайдала-
нуға берілді. Оқу корпустарының фойелері мен 
вестибюлдерінде жаңа құрылыс материалдарын 
қолдана отырып әрлеу жұмыстары жүргізілді.

2004  жылдың  қыркүйегінде  қашықтықтан 
басқаратын  электронды  Ричи-Кретьен  
жүйесінің  0,77  метрлік  телескобы  бар  астро-
физикалық  обсерватория   ашылды. Ол  ТМД-
ның  орталық  аумағындағы  жалғыз обсервато-
рия. Оның  құрамына планетарий  кіреді. Ол 
жердің кез келген нүктесінен жылдың кез келген 
мезгілі мен тәулігінде  аспан сферасындағы үш 
мыңнан астам жұлдыздардың түрлі түсті  бей-
несін бақылайтын  виртуалды кешен. СҚМУ ас-
трофизикалық  орталығы  тек  қана оқу-ғылыми  
және мәдени шараларды шешуге мүмкіндік 
беріп қоймайды, сонымен қатар мемлекетара-
лық  ғарыштық   зерттеулерге  де  өзіндік үлесін 
қосады.

СҚМУ ректоры О.Б.Әшімовтің бастамасымен 
бас корпустың бет жағы қайта жасақталып, кор-
пустың  төбесіне  Франциядан  шығарылған са-
ғат орнатылды. Сағат механизмі соңғы техника-
лық үлгімен жасалғандықтан, нақты уақыт бе-
лгілерін қабылдауға мүмкіндік береді. Цифер-
блатының  диаметрі  екі  метрлік үлкен сағатқа 
таңғы сегізден кешкі тоғызға дейін әр  бір сағат 
сайын  сегіз түрлі әуен тарататын арнайы бағдар-
лама  енгізілген.  

натные квартиры для преподавателей. Выполне-
ны отделочные работы с применением новых 
строительных материалов в фойе и вестибюлях 
учебных корпусов.

В сентябре 2004 г. открыта астрофизическая 
обсерватория с телескопом 0,77 метра системы 
Ричи-Кретьена с электронными системами пози-
ционирования и дистанционного управления. 
Это единственная обсерватория такого уровня 
расположенная в средней полосе СНГ. В состав 
обсерватории входит планетарий,  виртуальный 
комплекс, моделирующий цветное изображение 
более трех тысяч звезд каждого полушария не-
бесной сферы, наблюдаемой из любой точки Зем-
ли в любое время года и суток. Астрофизический 
центр  позволяет решать не только учебно-
научные и культурно-просветительские задачи, 
но и вносить свой вклад в широкий спектр меж-
государственных космических исследований. 

По инициативе ректора У.Б. Ашимова  произ-
ведены реконструкция фасада главного корпуса 
с устройством входной группы и строительство 
новой башни с установкой часов производства 
Франции. Механизм часов, выполненный по по-
следнему слову техники, позволяет принимать 
сигналы точного времени со спутника. Диаметр 
циферблата часов составляет  два метра, в про-
грамму часов заложено восемь мелодий, кото-
рые звучат каждый час, с восьми утра до девяти 
вечера.

В 2005 г. выполнена перепланировка помеще-
ний 1-го этажа общежития № 1 под студенчес-
кую поликлинику, оснащенную современным ме-
дицинским оборудованием. Позже здравпункт с 
отдельным входом разместили на втором этаже 
бывшего общежития № 5, которое было реко-
нструировано под учебный корпус. 

В учебном корпусе № 6 созданы 3 компьютер-
ных класса и расширены площади читального за-
ла; введены перепрофилированные актовые за-
лы учебных корпусов № 6 и № 5 с установкой 
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2005 жылы бірінші жатақхананың  астыңғы қа-
баты қайта жарақталып, студенттер  емханасы  
құрылды. Кейіннен бұрынғы бесінші жатақхана 
оқу ғимаратына қайта жарақталып, дәрігерлік 
пункт екінші қабатына көшірілді. Емхана осы за-
манғы медициналық жабдықтармен қамтамасыз 
етілген. 

Алтыншы корпуста үш компьютер  сыныбы 
ашылды, кітапхананың оқу залы кеңейтілді. 
Бесінші және алтыншы корпустардағы акт за-
лдарында оқу сабақтарын  жүргізуге арналған 
мультимедиалық  кешендер орнататылды.  Айта 
кету керек,  жыл  сайын кітапхана қорын  қа-
жетті ғылыми, оқу-әдістемелік, заң шығарушы 
және нормативтік  материалдармен  қамтамасыз 
ету мақсатында үлкен қаражат бөлініп тұрады. 
СҚМУ қызметкерлері мен студенттері, оқыту-
шылар Интернет  қызметін  қолайлы әрі тегін  
пайдалануға  барлық   жағдай жасалған. 

2006 жылғы 15 мамырда жабық жүзу бас-
сейнінің құрылысы басталып, 2008 жылдың жел-
тоқсанында пайдалануға берілді Бұл  мақсатқа 
республикалық  бюджеттен ақша бөлініп, 2006-
2008 жылдары 1 миллиард теңгенің құрылыс 
жұмыстары игерілді. Объектінің жоба-смета 
құжаттарын «Луна-Астана» ЖСШ жобалау ұйы-
мы жасаған болатын. Бассейн сағатына 120 адам-
ға қызмет етуге арналған, құрылыс жұмыстары-
ның көлемі 48 800 текше метр, жалпы  ауданы 
7120 шаршы метр жерді алып жатыр. Ұзындығы 
66,4 метр, ені 49,7 метр үш қабатты жүзу бас-
сейні ғимаратының сметалық құны 731 418 мың 
теңге болса, оның ішінде құрылыс жұмыстары 
жарты миллион теңгеден асады. Жоба  бойынша 
бассейнге су беру, жылыту және тазарту жұмыс-
тары автоматты  түрде атқарылады. Халықара-
лық стандартқа толық жауап беретін бассейн 
түрлі жарыстар мен жаттығулар өткізуде 400 
адамды спорт алаңында қабылдау мүмкіндігі 
бар, сондай-ақ, талаптарға сай дене шынықтыру 
сабақтарын өткізетін жаттығу залдары, сауна, 
дәрігерлік пункт орналасқан ғажайып кешен.

2010 жылы екі қабатты «Светлинсий 
көпесінің үйі» қайта жарақталып, СҚМУ-дың та-
рихи мұражайына және 108 орынды студенттер 
асханасына айналып, бірінші қабатта  қолайлы  
интернет-кафе  пайдалануға берілді. Қазіргі уа-
қытта мазмұны  бай,  таным орталығына айнал-
ған мұражайда оқу орнының бұдан жетпіс бес 
жыл бұрын қандай болғанына таңырқап, кейінгі 
өсу өркендеу кезеңдеріне куә боласыз,  бүгінгі   
жайымен  танысасыз. 

Әкімшілік-шаруашылық қызметі құрылымы-
ның бір саласына оқу орнының  тәртібі мен қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ететін күзет қызметі 
енеді. Оны У.К.Мұқышев басқарады. Аталмыш 
құрылым  мерекелік шараларды өткізу 
мезгілінде және дағдылы жұмыс күндері оқу ғи-
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мультимедийных комплексов для использования 
их в учебном процессе. Для удобства студентов 
абонементы и читальные залы были расположе-
ны  в соответствии с профилем специальностей 
данных учебных корпусов. Ежегодно выделяют-
ся большие средства на пополнение библиотеч-
ного фонда научной, учебной и методической ли-
тературой, законодательными и нормативными 
материалами, что дает возможность удовлетво-
рять читательский спрос студентов, преподава-
телей, сотрудников. Для выполнения студентами 
самостоятельных работ  к их услугам компьюте-
ры, подключенные к Интернету. Здесь студенты 
и сотрудники вуза могут пользоваться интерне-
том  бесплатно. 

С 15 мая 2006 г. было  начато строительство 
крытого плавательного бассейна. Финансирова-
ние объекта предусмотрено из республиканского 
бюджета в течение 2006-2008 гг., выделено более 
1 млрд. тенге. Проектно-сметная документация 
разработана проектной организацией ТОО «Лу-
на-Астана» в 2005 г. и утверждена Комитетом по 
делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства индустрии и торговли 
приказом № 407 – ПИР от 29.12.2005 г. со следу-
ющими основными технико-экономическими по-
казателями:

- пропускная способность – 120 чел. в час;
- общая площадь – 7120, 0 кв. м;
- строительный объем – 48800 куб. м;
- площадь застройки – 3420 кв. м;
- общая сметная стоимость строительства в це-

нах 2005 г. – 731418,44 тыс. тенге.
Здание  плавательного бассейна спроектиро-

вано трехэтажным с габаритными размерами 
66,4 м х 49,7м. Проектом предусмотрена совре-
менная технология водоочистки и водоподогре-
ва на основе автоматизированных систем управ-
ления данными процессами. Для обеспечения  
необходимых соревновательных и тренировоч-
ных условий выдержаны все необходимые пара-
метры бассейна (длина, глубина, количество до-
рожек, стартовые тумбочки и др.), предусмот-
ренные международными стандартами. Конкурс 
на строительство плавательного бассейна «под 
ключ» выиграла фирма ТОО «Строитель».

В декабре 2008 г. введен в эксплуатацию пла-
вательный бассейн, построенный на уровне меж-
дународных стандартов. Площадь зеркала воды 
– 1250 квадратных метров, объем  2,5 тыс. кубо-
метров. Во время проведения соревнований на 
трибунах спортивного сооружения могут раз-
меститься 400 человек. В комплексе есть сауна, 
медпункт, тренажерные залы для занятий физ-
культурой. 

В 2010 г. проведена реконструкция 2-х зданий 
– памятников архитектур и истории «Усадьба 
купца Светлинского», переданного на баланс ву-



мараттарының ішкі  тәртібі мен  кіру-рұқсат та-
лаптарын қадағалап отырады. Сонымен қатар 
студенттер қалашығын тору жұмыстарын да атқа-
рады. Күзет қызметкерлері тәртіп пен қа-
уіпсіздікті қадағалау үшін қажетті байланыс 
құрылғыларымен және арнайы жабдықтармен 

қамтамасыз етілген. 2003 жылдан бері күзет қыз-
меті енгізілгелі студенттер қалашығында тәртіп  
бұзушылықтар  азайтылды.

Университет әкімшілігі оқу орнының барлық 
ұжымдарында өндірістік және тіршілік қа-
уіпсіздігін қамтамасыз етуге аса назар аударады. 
Бұл жұмысты өндіріс қауіпсіздік техникасын сақ-
тау ісінің инженері  В.В. Кривошеев пен азамат-
тық қорғаныс штабының бастығы  А.А.Жежеря  
қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік қызметі өндірістік 
жарақат пен құрылымдық бөлімшелерде маман-
дардың кәсіптік ауруларын  ескерту туралы ал-
дын алу шараларын орындау мен қадағалау тура-
лы  аса бір маңызды жұмыстарын жүргізеді. Со-
нымен қатар олардың міндеттеріне қызметкер-
лердің еңбегінің қорғалуы мен қауіпсіздігі мәсе-
лелері және білімдерін тексеру мен үйрету енеді. 
Сондай-ақ, олардың жұмыстары машина мен ме-
ханизм құрылғыларының жағдайын техникалық 
куәландыру мен қажетті сынақ қызметіне сәйкес 
уақытылы өткізетін бақылау және өндірістік зи-
янды факторлар мен қауіпті өлшеу парамет-
рлерінің кестесін сақтаумен қатар функционал-
дық міндеттер де жатады. Азаматтық қорғаныс 
штабының негізгі міндеті  оқу орнының қызмет-
керлері  мен студенттерін, университет аумағын  
техникалық  және табиғи төтенше жағдайлар-
дан, заманауи құралдардан зақымдану әсерінен 
қорғау болып табылады.

за  под музей истории университета  и студен-
ческую столовую на 108 мест, на первом этаже ко-
торой размещается интернет-кафе. Проведена по-
лная реконструкция здания, но при этом сохра-
нен его первоначальный внешний вид. Сейчас 
светлые и просторные залы музея вместили экс-
понаты, исторические документы, фотостенды, 
отражающие историю становления и развития 
учебного заведения в течение 75 лет. К услугам 
посетителей интернет-кафе - новые компьюте-
ры. 

В структуру АХЧ входит служба охраны, кото-
рую возглавляет У.К. Мукушев. Данное подраз-
деление, призванное следить за осуществлением 
проходного режима  и поддержание дисциплины  
в учебных корпусах в будни и в период проведе-
ния праздничных мероприятий, привлекается 
также к патрулированию территории студенчес-
кого городка. Сотрудники охраны оснащены об-
орудованием связи и всеми необходимыми спец-
средствами для поддержания правопорядка. С 
вводом службы охраны в 2003 г. существенно 
уменьшилось количество правонарушений в сту-
денческом городке.

Администрация университета уделяет боль-
шое внимание обеспечению безопасных усло-
вий жизнедеятельности и охраны труда всего кол-
лектива университета. Эту работу осуществляют 
инженер по технике безопасности и охране труда 
В.В. Кривошеев и начальник штаба ГО А.А. Же-
жеря. Служба охраны труда проводит серьезную 
работу, осуществляя контроль за разработкой и 
выполнением профилактических мероприятий 
по созданию безопасных и здоровых условий тру-
да на производстве, предупреждению произво-
дственного травматизма и профессиональных за-
болеваний в структурных подразделениях. Кро-
ме того, в ее обязанности входит обучение, про-
верка знаний по вопросам безопасности и охра-
ны труда у персонала. Контроль за своевремен-
ным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний и технических освиде-
тельствований состояния оборудования, машин 
и механизмов, за соблюдением графиков замеров 
параметров опасных и вредных производствен-
ных факторов также входит в круг функциональ-
ных обязанностей службы охраны труда. Основ-
ная цель штаба ГО  - защита сотрудников и сту-
дентов, объектов и территории университета от 
воздействия современных средств поражения и 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Жүзу бассейніндегі   реттейтін  жұмыстар
Наладочные работы в плавательном бассейне
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СҚМУ ректорының 2002 жылғы 30 мамырда-
ғы № ОД-292 бұйрығы негізінде университеттің 
қаржы-экономика қызметі құрылды. 

Университеттегі қаржы-экономика қыз-
метінің негізгі мақсаты - жұмысты ұйымдасты-
руды жоспарлау,  университет қызметінің қаржы 
және өндіріс-шаруашылық жұмыстарына талдау 
жасау және есеп жүргізу болып табылады.  

Қаржы-экономика қызметі университет жұмы-
сын толықтай қамтамасыз ету мақсатында келесі 
қызметтерді атқарады:

-  қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын 
әзірлеу, университеттің соңғы екі жылдағы әлеу-
меттік-экономикалық жағдайының қорытынды-
сы арқылы аналитикалық хаттар қосымшасымен 
жоғары оқу орнының орта жедел даму жоспары-
на әзірлеме дайындау, әр жылдың соңында уни-
верситеттің қаржы-шаруашылық қызметінің ат-
қарған жұмысына қорытынды жасау, түскен 
кірістер туралы, оқу бойынша төлемдер мен де-
биторлік қарыздардың мөлшеріне, жатақханада 
тұру, жатақханадан орын беру, оқу үдерісінен 
бос уақыт, мүліктік жалдау жұмыстарына талдау 
жасау. 

- негізгі штаттық кестені нақтылау және да-
йындау, оған белгіленген құрылымдық басқару 
мен нормативті құжаттар негізінде қосымшалар 
енгізу, лауазымдық еңбекақы коэффицентін, ма-
мандық пен лауазым атауын беру барысына бақы-
лау жасау,  ағымдағы жылға қызметкерлер 
тізімін тарифтеу. 

- алдыңғы оқу жылына мамандықтар бойын-
ша мақсатты түрде университеттің  негізгі, қо-
сымша білім беру қызметтеріне, университеттің 
білім беру және басқа да қызмет көрсететін 
түрлеріне, жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру бойынша қаржы құжаттарына 
сәйкес әзірлеме дайындау және бекіту. 

-  ЖОО-ның негізгі техника-экономикалық 
көрсеткіштері бойынша Білім және Ғылым Ми-
нистрлігі мен статистика Департаментіне 
бекітілген ережеге сәйкес айлық, тоқсандық, 
жылдық есеп беру.

-  ЖОО қызметкерлерін материалдық жағынан 
ынталандыру туралы ережелерінің әзірлеме-
лерін дайындау.

- мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын сту-
денттермен келісімшарт жасау,  жатақханада 
тұратын қызметкерлердің, ақылы бөлімде оқи-
тын студенттердің келісімшарттарының қаржы-
ға қатысты бөлігіне, оқу үдерісінен бос уақыт, 
жалға орын беру, мүліктік жалдаулар бойынша 
қажетті есептеулер мен құжаттардың ресімде-

Финансово-экономическая служба универси-
тета образована приказом ректора СКГУ № ОД-
292 от 30 мая 2002 года. 

Основная цель финансово-экономической 
службы университета заключается в организа-
ции работы по планированию, учету и анализу ре-
зультатов производственно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности университета. 

В целях обеспечения планомерной работы уни-
верситета по выполнению поставленных задач:

- подготовка планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности, разработка среднесрочного 
плана развития ВУЗа с приложением аналити-
ческой записки с итогами социально-экономи-
ческого состояния за прошедшие два года, подве-
дение итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности университета за каждый календарный год, 
проведение анализа о начисленных доходах, раз-
мерах дебиторской задолженности и авансовых 
платежах за обучение, за проживание в общежи-
тиях и сдачу помещений, свободных от учебного 
процесса, в имущественный наем.

- подготовка и уточнение основного штатного 
расписания и дополнений к нему в соответствии 
с установленной структурой управления и де-
йствующими нормативными документами, осу-
ществление контроля за правильностью уста-
новления наименований профессий и должнос-
тей, коэффициентов к должностным окладам, а 
также тарификационных списков сотрудников 
на текущий год. 

- разработка и утверждение,  в соответствии с 
действующими финансовыми нормативами по 
высшему и послевузовскому образованию, прей-
скурантов на целевую подготовку по специаль-
ностям на предстоящий учебный год, на основ-
ные и дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые университетом.

- предоставление установленных ежемесяч-
ных, ежеквартальных и годовых отчетов в Де-
партамент статистики и Министерство образова-
ния и науки по основным технико-экономичес-
ким показателям деятельности ВУЗа.

-  разработка положений о материальном сти-
мулировании сотрудников ВУЗа.

-  заключение договоров со студентами, обуча-
ющимися за счет средств государственного зака-
за, проверка финансовой части договоров у сту-
дентов, обучающихся на платной основе, сотруд-
ников, проживающих в общежитиях, оформле-
ние документов и необходимых расчетов по сда-
че в имущественный наем помещений, свобод-
ных от учебного процесса.

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ҚЫЗМЕТІ
Финансово-экономическая служба университета
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луіне тексеріс жүргізу.
- жаңа оқу жылына ЖОО қызметкерлерін мате-

риалдық ынталандыру туралы құжаттарын ре-
сімдеу, қызметкерлерге ҚР заңнамасына сәйкес 
еңбекақы түрлерінің мәселелері бойынша кеңес 
беру. 

- қаржы мәселелері бойынша бұйрық жобала-
рын дайындауға бақылау жасау.

- қаржы мәселелері бойынша ұйымдармен қа-
тынас хаттар жүргізу, университет бөлімшеле-
рінен, заңды және жеке тұлғалардан келіп түскен 
сауалдарға жауап дайындау.

- қаржы мәселелері бойынша ЖОО қызмет-
керлеріне кеңес беру.     

Университеттегі қаржы-экономика қыз-
метінің қызметкерлері 2016 жылға дейінгі мем-
лекеттік кәсіпорынның даму жоспарын жасап, 
қаржылық есеп беру бойынша Халықаралық 
стандартқа көшуде үлкен іс тындырды, қазіргі уа-
қытта даму жоспары жылдағыдай алдағы 5 жыл-
ға жоспарлануда.

КБАИ-да біліктілікті арттыру бойынша 
жүргізілетін курстардың оқу құны әр түрлі бо-
лып келеді. Олар курстың оқыту мерзіміне, озық 
технологияларды қолдану, курстың тақырыптық 
бағытына байланысты есептерде көрсетіледі.

Оқытудың кредиттік жүйесіне көшуге байла-
нысты кірістерді есепке алу үшін университет ба-
засындағы бар бағдарлама негізінде жаңа авто-
маттандырылған есеп жүйесі әзірленді (АЕЖ). 
Жаңа бағдарлама арқылы есеп жүргізуге көшуде 
қаржы-экономика қызметінің ұжымы бірігіп,  
аянбай еңбек етті. Соның арқасында жұмысқа ав-
томаттандырылған есеп жүйесі енгізілді.

АЕЖ арқылы есеп жүргізудің 3 жүйесі іске 
асырылды: 

Бюджеттік емес қаржыға бақылау жасау (не-
гізгі және қосымша білім беру қызметтері);

Мемлекеттік білім беру тапсырысына 
бөлінген қаржыға бақылау жасау. 

Коммуналдық шығынды толтырулар бойын-
ша бөлінген, түскен қаржыларға бақылау жасау 
(жатақханада тұратын студенттер мен қызмет-
керлер; университет алаңдарын жалдаушылар).

Жүйелік бақылауда есеп жан-жақты 
жүргізіледі: студенттің оқу курсы мен таңдаған 
мамандығының оқу құнына байланысты ай са-
йынғы есептеулер , оқу бойынша түскен төле-
мдері, студенттер қозғалысы, барлық статисти-
калық мәліметтер есеп шоттарында көрсетіледі. 
Қаржы-экономика қызметінің қызметкерлері 
күн сайын студенттердің оқу бойынша түскен 
төлемдеріне мониторинг жүргізіп, ол апта сайын 
өтетін ректоратта қарастырылады. Студенттер, 
олардың ата-аналарынан, топ кураторы, кафедра 
меңгерушілері, деканаттардан түскен сауалдар 
бойынша есептік мәліметтер негізінде жұмыс-
тар жүргізіледі. 

- формирование документов о материальном 
стимулировании сотрудников ВУЗа на каждый 
учебный год, консультирование сотрудников 
ВУЗа по вопросам внедрения прогрессивных 
форм оплаты труда в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Казахстан. 

- контроль подготовки проектов приказов, ка-
сающихся финансовых вопросов.

- ведение переписки с организациями по фи-
нансовым вопросам, подготовка ответов на по-
ступающие запросы от юридических и физичес-
ких лиц, а также подразделений университета.

- внутреннее консультирование сотрудников 
ВУЗа по финансовым вопросам сотрудниками 
финансово-экономической службы университе-
та проделана большая работа по переходу на 
Международные стандарты финансовой отчет-
ности, представлению плана развития госуда-
рственного предприятия до 2016 года. 

Разносторонняя деятельность ИППК по повы-
шению квалификации находит отражение в рас-
четах стоимости обучения курсов в зависимости 
от тематики, сроков обучения, использования пе-
редовых технологий обучения. 

С переходом на кредитную систему обучения, 
изменением параметров учета доходов универ-
ситета на базе имеющейся программы была раз-
работана новая автоматизированная система уче-
та (АСУ). Совместная и плодотворная работа кол-
лектива финансово-экономической службы по 
переводу ведения учета в новой программе спо-
собствовала внедрению данной АСУ в работу. 

В АСУ реализовано 3 подсистемы учета:
Контроль внебюджетных средств (основные и 

дополнительные образовательные услуги);
Контроль средств, выделенных на выполне-

ние государственного образовательного заказа;
Контроль начислений и поступлений за возме-

щение коммунальных расходов (студентов и со-
трудников, проживающих в общежитиях; арен-
даторов площадей университета).

В подсистеме контроля внебюджетных 
средств ведется разносторонний учет: ежемесяч-
ное начисление в зависимости от стоимости по 
выбранной специальности и курса обучения сту-
дента, поступления оплаты за обучение, все ста-
тистические данные, движения студентов –  кото-
рый отражается в лицевых счетах. Сотрудники 
финансово-экономической службы проводят 
ежедневный мониторинг поступлений оплаты за 
обучение студентов, который еженедельно вно-
сится на рассмотрение ректората. На основе име-
ющихся учетных данных ведется работа по обра-
щениям студентов, их родителей, кураторов 
групп, заведующих кафедрами, деканатов.

Сотрудниками службы ведется учет денежных 
средств, выделенных как на выполнение госуда-
рственного образовательного заказа по подго-
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Сонымен қатар қаржы-экономика қызметі ма-
гистр, бакалавр дайындау бойынша мемлекеттік 
білім беру тапсырысына бөлінген ақшалай қар-
жыға, «Жол картасы» жергілікті мемлекеттік 
орган бағдарламасы бойынша көп салалы кол-
леджде оқитындарды дайындауға жеке бөлінген 
ақшалай қаржы бойынша есеп жүргізеді, со-
ндай-ақ университеттің әскери кафедрасынан 
оқудан өтетін студенттердің оқу бағасына бақы-
лау жасайды.

Қаржы-экономика қызметінің қызметкерлері 
өздерінің біліктілік деңгейін үнемі жетілдіріп от-
ырады, ҚР Білім және ғылым министрлігіндегі 
нормативті құжаттар әзірлемесін дайындауға, 
республикалық семинар, кәсіби шеберліктерін 
арттыру курстарына қатысады.  

товке бакалавров и магистров, так и отдельно по 
программе местного государственного органа 
«Дорожная карта» по подготовке обучающихся 
многопрофильного колледжа. Также контроли-
руется стоимость обучения студентов, проходя-
щих обучение на военной кафедре университета.

В дальнейшем сотрудники финансово-
экономической службы планируют повысить 
своё профессиональное мастерство за счёт само-
обучения, а также путём обучения на курсах под-
готовки и повышения квалификации.

 

119



   «Кітапхана – білім мен адами құндылықтар-
дың қасиетті орны, ал кітапханашылар – бұл 
құндылықтарды сақтаушы». 

Ә.Кекілбаев 

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғылыми кітапхана-
сының тарихы 1937 жылдан басталады, өйткені 
сол жылы Петропавл мұғалімдер институты 
ашылған болатын. Кітапхананың ашылған ал-
ғашқы жылдарында кітапхана қорында 1250 
кітап болды, бір аудиториялық бөлме, ол оқу за-
лы, кітап қоймасынан тұрды. Осы кітапханада 
Ксения Дмитриевна Маркина 30 жыл қызмет 
етті. 

1959 жылы институт Пушкин көшесіндегі жа-
ңа ғимаратқа көшті. Кітапханаға бұл ғимараттың 
3 аудиториялық бөлмесі берілді, онда абонемент 
және оқу залы болды. Сол жылы кітап қоры 
53800 кітап, кітапша, журналдардан тұрды. Уа-
қыт өте келе, институт кітапханасы Солтүстік Қа-
зақстандағы ірі мәдени орталықтардың бірі бол-
ды. Кітапхана қоры жыл санап өсіп, қазақ, орыс 
және шет тілдерінде 15-17 мың кітап, кітапша, 
мерзімді басылымдармен толықтырылды.  

1955-1993 жылдары кітапхананы Людмила 
Александровна Авимская басқарды, ол кітапха-
на жұмысының әдістері мен түрлерін жетілдіріп, 
оны одан әрі дамытып, өзіндік үлесін қосты. Сол 
үшін ол «Қазақстан Республикасы халық ағарту 
ісінің үздігі» төс белгісі, «1941-1945 ж.ж. соғыс 
ардагері, тылдағы еңбеккер», «Еңбек ардагері» 
медальдарымен марапатталды.  

1960 жылы алфавитті және жүйелі каталогтар, 
1970 жылы негізгі анықтама картотекасы жаса-
лынды. 

1977 жылы кітапхана шежіресінде өркендеу 
жылы болып есептеледі, сол жылы 2 оқу залы, 2 

 «Библиотека – это священное место знаний и 
человеческой нравственности, а Библиотекари – 
хранители этих ценностей».

 А. Кекильбаев 

История научной библиотеки Северо-
Казахстанского государственного университета 
им. М. Козыбаева началась в далеком 1937 году, 
когда открылся Петропавловский учительский 
институт. В первый год существования библио-
тека насчитывала 1250 экз. книг, занимала одну 
аудиторную комнату, где размещались и читаль-
ный зал, и книгохранилище. В такой библиотеке 
более 30 лет проработала Ксения Дмитриевна 
Маркина. 

В 1959 году институт переехал в новое здание 
по улице Пушкина. Библиотека занимала в этом 
здании 3 аудиторных комнаты, где размещались 
абонемент и читальный зал. Книжный фонд на-
считывал 53 800 книг, брошюр, журналов. Со вре-
менем институтская библиотека стала крупным 
культурным центром Северного Казахстана. Ее 
фонд увеличился до полумиллиона единиц хра-
нения, пополняясь каждый год на 15-17 тыс. эк-
земпляров книг, брошюр, журналов на русском, 
казахском и иностранных языках.

С 1955 по 1993 год библиотеку возглавляла 
Людмила Александровна Авимская, которая 
внесла большой вклад в развитие и соверше-
нствование форм и методов библиотечной рабо-
ты. Труд ее отмечен нагрудным знаком «Отлич-
ник образования Республики Казахстан», меда-
лями «Труженик тыла, ветеран войны 1941-
1945гг.», «Ветеран труда»,  

В 1960 году создаются алфавитный и система-
тический каталоги, а в 1970 году – главная спра-
вочная картотека.

В 1977 году площадь библиотеки значительно 

Манаш   Қозыбаев атындағы СҚМУ кітапханасы
Библиотека СКГУ им. М. Козыбаева

Манаш   Қозыбаев атындағы СҚМУ кітапханасы
Библиотека СКГУ им. М. Козыбаева

Манаш   Қозыбаев атындағы СҚМУ кітапханасы
Библиотека СКГУ им. М. Козыбаева

Кітапхана ұжымы · Коллектив библиотеки
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абонемент, анықтама-бибдиографиялық бөлім 
ашылды, қызметкерлер саны 26-ға жетті. Ынты-
мақты ұжым қалыптасты.

90-жылдардың басында кітапхананы басқару 
тәжірибелі қызметкер Надежда Федоровна 
Ольховскаяға жүктелді. Кітапхана қорының қа-

лыптасуына саяси ағарту үйі мен Ленин атында-
ғы зауыт кәсіподақ комитеті үлкен көмек жаса-
ды. Осы жылдары кітапхана қоры философия, та-
рих, гуманитарлық ғылымдардың басқа да сала-
лары бойынша әдебиеттермен толықты. 1993 жы-
лы өлкетану картотекасын құру бойынша жұмыс 
басталды. 

1996 жылы СҚУ кітапханасының 
құрамына жоғары техникалық колледж 
кітапханасы кірді, кітапхана ұжымына 
жаңа қызметкерлер Г.М.Рахимова, Г.И. 
Мандрыгина, Л.П. Капустина, Н.Н. Кор-
мина, Б.Т. Милушина, З.И. Қожахмето-
ва келді.

 1998 жылы кітапхана жұмысын одан 
әрі дамытуға жаңа директор Қымбат 
Найманқызы Нұрпейісова келді. 
Бірінші курстарға арналған кітапхана 
сабақтары оқу үдерісіне енгізілді, сала-
лық принцип бойынша қор жасалып, 
оқырмандарға қызмет көрсету жұмысы 
ұйымдастырылды, кітапхана құрылы-
мы кеңейтілді. Осы жылдары жаңа ақпа-
раттық технологияны енгізуге көп көңіл бөлінді. 
Кітапханада кітапхана-библиографиялық үде-
рістерді автоматтандыру жұмысы басталды: 
«Кітапхана 4-02», «Кітапхана 5.4» қамту бағдар-
ламасы сатып алынды, электронды каталог жаса-
лынып, кітапхана Интернет желісіне қосылды. 

1998 жылдан бастап кітапхана грант алу үшін 
бірнеше байқауларға қатысты.  «Пушкин кітап-
ханасы» деген мегажобаға, «Ашық қоғам» ин-
ституты (Будапешт), бірнеше рет - Фонда Сорос - 
Казахстан, Британ Кеңесі, «Евразия» қоры, Гете 
атындағы институт, USIS, IREX, USAID (Каран 
корпорациясы) қатысып, кітапхана керемет кол-

расширилась: открылись 2 читальных зала, 2 або-
немента и справочно-библиографический отдел. 
Штат сотрудников библиотеки увеличился до 26 
человек. Формируется дружный коллектив еди-
номышленников. 

В трудные не только для библиотеки, но и все-
го университета 90-е годы руководство  было воз-

ложено на Надежду Федоровну 
Ольховскую, проработавшую в библи-
отеке не один десяток лет. Большую по-
мощь в формировании фонда в эти го-
ды оказали библиотеки Дома полит-
просвещения и профкома завода им. 
В.И. Ленина. Фонд библиотеки в эти го-
ды значительно пополнился книгами 
по философии, истории и другим гума-
нитарным наукам. В 1993 году начата 
работа по созданию краеведческой кар-
тотеки.

В 1996 году в состав библиотеки 
СКУ вошла библиотека высшего тех-
нического колледжа, и в коллектив 
дружно влились библиотечные работ-

ники Рахимова Г.М., Мандрыгина Г.И, Капусти-
на Л.П., Кормина Н.Н., Милушина Б.Т., Кожах-
метова З.И. 

Дальнейшее развитие библиотека получила в 
1998 году с приходом нового директора – Кым-
бат Наймановны Нурпеисовой. Происходит рас-
ширение структуры библиотеки, фонд и обслу-

живание читателей организуются по отраслево-
му принципу, в учебный процесс вводятся биб-
лиотечные уроки для первокурсников. В эти же 
годы особое внимание уделяется внедрению но-
вых информационных технологий. Начинается 
а в т о м а т и з а ц и я  б и б л и о т е ч н о -
библиографических процессов: приобретаются 
программные обеспечения МГУ «Библиотека 4-
02», затем «Библиотека 5.4», создается электро-
нный каталог, библиотека подключается к сети 
Интернет. 

С 1998 года библиотека неоднократно учас-
твует в конкурсах на получение грантов. Учас-
твуя в мегапроектах: «Пушкинская библиотека», 
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лекциялық басылымдар, модем, видео, оқу мате-
риалдары мен кітаптар алды. 

2001 жылы кітапхана Сорос-Қазақстан Қоры-
нан Жазғы университет материалдары- Қазақ-
стан тарихы мен политологиясы бойынша виде-
окассет коллекциясын алды, 2002 жылы Британ 
Кеңесінен, яғни, әлемге танымал «Millennium 
Books» кітапханасынан 100 кітап алынды. 

1998 жылдан бастап электронды кітапхана қо-
рын ұйымдастыру үшін университет оқытушы-
лары дайындаған оқу құралдары электронды та-
суыштар арқылы кітапханаға беріліп отырды. 

Осы жылы кітапхана меңгерушісі Қ.Н. Нүрпей-
ісова делегат құрамында Қазақстан кітапхана 
қызметкерлерінің ІІ съезі жұмысына қатысты. 

1999 жылы кітапхана негізгі кітапханалық үде-
рістерді автоматтандыруға кірісті. Кітапханалық 
үдерістерді автоматтандыру жұмысының басын-
да О. Макаренко, Т. Калантырева, А. Казиканова-
лар болды.  Электронды мәліметтер базасын 
құру жұмысы бойынша: өлкетану картотекасы, 
СҚМУ оқытушы-ғалым еңбектерінің, тақырып-
тық, диссертация авторефераттарының картоте-
касы қолға алынды. 

2000 жылы қазақ әдебиеті секторы ашылды, 
ондағы кітап қоры 12 мың дананы құрайды. Бұл 
секторды сауатты маман Г.Н. Темірова басқарды. 
Осы жылы XVIII-XX ғ.   сирек кездесетін әдеби-
еттер қоры жасалынды, онда 3 мыңнан артық ба-
сылым бар.  Сирек кездесетін анықтамалық басы-
лым қорында: Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфронның 
«Энциклопедиялық сөздігі», ағайынды Гранат-
тардың «Энциклопедиялық сөздігі», С.П. Южа-
ковтың редакциясымен шыққан «Үлкен энцик-
лопедия» тағы басқа да бағалы әдебиеттер, 
СҚМУ оқытушы-ғалым еңбектері, автореферат-

Института «Открытое общество» (Будапешт), не-
однократно - Фонда Сорос - Казахстан, Британ-
ского Совета, Фонда «Евразия», Института им. 
Гете, USIS, IREX, USAID (корпорация Карана), - 
библиотека получала уникальные коллекции из-
даний, видеодвойку и модем, а также учебные ма-
териалы и книги. В 2001 году библиотека полу-
чила материалы Летнего университета - коллек-
цию видеокассет по истории Казахстана и поли-
тологии от Фонда Сорос - Казахстан, в 2002 году 
получено 100 книг из всемирно известной биб-
лиотеки «Millennium Books» от Британского Со-

вета и т.д.
С 1998 года учебные пособия на электронных 

носителях, разработанные преподавателями уни-
верситета, передаются в библиотеку для органи-
зации фонда электронной библиотеки. В этом же 
году заведующая библиотекой К.Н. Нурпеисова 
в числе делегатов участвовала в работе II- го съез-
да библиотечных работников Казахстана.

В 1999 году библиотека приступила к внедре-
нию автоматизации основных библиотечных про-
цессов. У истоков работы по автоматизации биб-
лиотечных процессов стояли О. Макаренко, Т. Ка-
лантырева и А. Казиканова. Началась работа  по 
созданию электронных баз данных: краеведчес-
кая картотека, картотека трудов ученых - препо-
давателей СКГУ, тематические картотеки, карто-
тека авторефератов диссертаций. 

В 2000 году открылся сектор казахской лите-
ратуры, книжный фонд которого составлял око-
ло 12 тысяч экземпляров. Возглавила сектор гра-
мотный специалист Г.Н. Темирова. В этом же го-
ду сформирован фонд редкой литературы - уни-
кальное собрание редких книг XVIII-XX вв., на-
считывающих к тому времени свыше 3-х тысяч 
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тары, диссертациялары жинақталған.    
Оқу үдерісін жаңа кітаптармен қамтамасыз 

етуде, ЖОО–ның кітап қорын жеделдете жаңар-
туға зор үлес қосқаны үшін ҚР ЖОО 
Ассоциациясы 2003 жылы СҚМУ ректоры 
О.Б.Әшімов, 2004 жылы кітапхана кешенінің 
меңгерушісі К.Н.Нұрпейісова, 2006 жылы уни-
верситеттің бірінші проректоры Сим Феликс 
Алексеевичті А.Байтұрсынов атындағы медаль-
мен марапатталды.  

2004 жылы кітапхана ауданының көлемі 170 
кв. метрге көбейіп, әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер бойынша 100 орындық оқу залы, көркем 
әдебиет абонементі ашылды.  

2005 жылдың қазан айында СҚМУ кітапхана 
базасында «ЖОО-ның электронды кітапханасын 
ұйымдастыру, пайдалану жолдары мен даму ба-
ғыттары» атты Республикалық конференция 
өтті. 

2006 жылдың маусым айында оқу залына 24 
компьютер қойылды, электронды тасуыштар қо-
ры 715 бірлікке жетті.  

2007 жылы кітапханаға 150,0 млн теңге 
бөлінді, кітап қоры 77839 дана кітапты құрады.  
Жыл қорытындысы бойынша университеттің 
кітап қоры 1 млн. бірліктен асты.    Электронды 
кітапхана каталогы 60 мың жазбадан тұрады.  Ғы-
лыми кітапхана қызметін 10 мыңнан астам сту-
дент пен ЖОО қызметкерлері пайдаланады, олар-
ға 1,2 млн. артық кітап пен журнал берілді. Кітап 

қорының көбеюіне байланысты оқырман саны 
артып, кітапхана құрылымы да кеңейді, жаңа тех-
ника мен құрал-жабдықтар алынып, оқырман-
дарға толық жағдай жасалынуда. 

2008 жылы Қ.Н.Нұрпейісова Әлемдік кітапха-
нашылар конгресіне қатысты. Ол Квебек қала-
сында (Канада) «Кітапханада шекара жоқ: бар-
лығы өзара түсіністік жолында» деген тақырып-
та өтті. 

2009 жылы №10 оқу корпусында толықтай 
жөндеу жұмысы жасалғаннан кейін кітапхана 

изданий. Коллекцию справочных изданий редко-
го фонда представляют: «Энциклопедический 
словарь» издателей Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфро-
на; «Энциклопедический словарь» братьев Гра-
нат, «Большая энциклопедия» под ред. С.П. Южа-
кова и др., а также собраны коллекции трудов уче-
ных СКГУ, авторефератов и диссертаций.

За большой вклад в обеспечение учебного про-
цесса учебниками нового поколения и интенсив-
ное обновление книжного фонда вуза 
Ассоциация вузов РК наградила медалями им. А. 
Байтурсынова в 2003 году ректора СКГУ Унда-
сына Байкеновича Ашимова, в 2004 году - зав. 
библиотечным комплексом Нурпеисову Кымбат 
Наймановну, а в 2006 году - первого проректора 
университета Сима Феликса Алексеевича. 

В 2004 году площадь библиотеки увеличилась 
на 170 кв. метров, что позволило открыть чи-
тальный зал социально-гуманитарных дисцип-
лин на 100 посадочных мест и абонемент худо-
жественной литературы.  

 В октябре 2005 года на базе библиотеки СКГУ 
прошла Республиканская  конференция «Элек-
тронная библиотека вуза: создание, использова-
ние и перспективы развития». 

В июне 2006 года в читальных залах установ-
лены 24 компьютера, фонд на электронных носи-
телях насчитывал 715 единиц. 

В 2007 году на комплектование библиотеки вы-
делено 150,0 млн. тенге и книжный фонд попол-
нился на 77839 экземпляров книг. А по итогам го-

да книжный фонд университета составил 
свыше 1 млн. единиц хранения.  Каталог 
электронной библиотеки насчитывал более 
60 тысяч записей. Услугами научной биб-
лиотеки пользовалось свыше 10 тысяч сту-
дентов и сотрудников вуза, которым выда-
валось более 1,2 млн. экземпляров книг и 
журналов. С увеличением книжного фонда 
и числа читателей расширяется структура 
библиотеки, приобретается новая техника 
и оборудование, создаются комфортные 
условия для читателей. 

В 2008 году Нурпеисова К.Н. в числе де-
легатов участвовала в работе Всемирного 
конгресса библиотекарей в г. Квебек (Кана-
да) «Библиотека без границ: на пути к все-
общему взаимопониманию».

В 2009 году после завершения капитального 
ремонта учебного корпуса №10 библиотека рас-
ширила свою площадь с учетом современного 
дизайна. Изменилась структура библиотечного 
комплекса, появилась возможность открытия от-
дельного читального зала периодических изда-
ний на казахском языке, электронного читально-
го зала, читального зала для преподавателей, от-
дела редкой литературы, отраслевого читального 
зала психолого-педагогической литературы, рас-
ширился зал каталогов. Открывая новые отрас-

№2 оқу корпусының оқырмандар залы
Читальный зал УК №2

123



қазіргі дизайн есебі бойынша өз ауданын ке-
ңейтті. Кітапхана кешенінің құрылымы өзгерді, 
қазақ тілінде мерзімдік басылымдарға арналған 
оқу залын ашуға мүмкіндік туды, сондай-ақ элек-
тронды оқу залы, оқытушыларға арналған оқу за-
лы, сирек кездесетін әдебиеттер бөлімі, психоло-
го-педагогикалық әдебиеттер, каталогтар залы 
кеңейтілді. Кітапханашылар жаңа салалық оқу 
залдарын, абонементтерді ашу арқылы оқыр-
мандарды кітап қорымен жақындастырады. 

Оқу үдерісінде №6 оқу корпусында заң, эконо-
микалық әдебиеттер абонементі ашылды, физи-
ка-математикалық әдебиеттер №5 оқу корпусын-
дағы абонементке, дизайн бойынша әдебиеттер 
№10 оқу корпусына жіберілді. Электронды оқу 
залында электронды тасуыштар арқылы мульти-
медиалық энциклопедия, оқу-әдістемелік ке-
шендер, оқыту бағдарламалары, көркем фи-
льмдер қоры жасалынған. 2009 жылдан бас-
тап М.Қозыбаев атындағы СҚМУ кітапхана-
сы – Қазақстан кітапханалары Ақпараттық 
консорциум Ассоциациасының мүшесі.

2010 жылы кітапхана жаңа 70 компьютер 
алды, олар студенттердің сапалы білім алуы-
на, оқытушылардың жақсы жұмыс істеуіне 
мүмкіндік береді. Осы жылы «М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ басылымдары» деген мақа-
лалардың толық мәтіндік базасы, «Виртуал-
ды көрме» көпқызметті ақпараттық ресурс, 
сирек кездесетін әдебиеттер қорынан (4 ата-
лым) жоғары сұраным кітаптары бойынша 
сандық көрсеткіш жасалынып, жедел ақпарат 
алу үшін сайтта «Мамандықтарды кітаппен 
қамтамасыз ету» модулі ашылды.

СҚМУ ғылыми кітапхана тарихы мен 
жетістіктері – тек қана жұмыс көрсеткіштері 
емес, талай жылдар бойы қызмет еткен адамдар-
дың еңбегі. Университеттің ғылыми кітапхана-
сының қалыптасу, дамуына орасан үлес қосқан 
кітапхана қызметкерлерді М.А. Девяткина, К.Д. 
Боярская, Н.В. Грызова, Н.А. Шорохова, Н.Ф. 
Ольховская, З.И. Қожахметова, М.Ж. Нұржауы-
пова, А.П. Грейлих, Р.К. Арибжанова, В.Б. Сте-
панова, Н.П. Карлюченко, Н.Н. Кормина, Л.П. Ка-

левые читальные залы, абонементы, библиоте-
кари стремятся максимально приблизить фонды 
к читателям. 

С целью приближения библиотеки к учебному 
процессу в корпусе №6 открылся абонемент эко-
номической и юридической литературы, фонд 
физико-математической литературы передан на 
абонемент в учебном корпусе №5, литература по 
дизайну передана на абонемент  в учебном кор-
пусе №10. В электронном читальном зале собран 

фонд на электронных носителях, в котором 
представлены мультимедийные энциклопе-
дии, учебно-методические комплексы, обуча-
ющие программы, фонд художественных 
фильмов. С 2009 года библиотека СКГУ им. 
М. Козыбаева – член Ассоциации Информа-
ционного консорциума библиотек Казахста-
на.

В 2010 году библиотека получила 70 ком-
пьютеров нового поколения, что способство-
вало созданию комфортных условий для об-
учения студентов и работы преподавателей. В 
этом же году создана полнотекстовая база дан-
ных статей «СКГУ им. М. Козыбаева в печа-
ти», многофункциональный информацион-

ный ресурс «Виртуальная выставка», осуще-
ствлена оцифровка книг повышенного спроса из 
фонда редкой литературы (4 наименования), для 
оперативного предоставления информации по 
книгообеспеченности на сайте создан модуль 
«Книгообеспеченность специальностей».

История научной библиотеки СКГУ и ее успе-

хи - это не только даты и показатели работы, но и 
люди, трудившиеся в ней на протяжении десяти-
летий. С благодарностью вспоминаются сотруд-
ники научной библиотеки университета, кото-
рые внесли неоценимый вклад в её становление 
и развитие: М.А. Девяткина, К.Д. Боярская, Н.В. 
Грызова, Н.А. Шорохова, Н.Ф. Ольховская, З.И. 
Кожахметова, М.Ж. Нуржаупова, А.П. Грейлих, 
Р.К. Арибжанова, В.Б. Степанова, Н.П. Карлю-
ченко, Н.Н. Кормина, Л.П. Капустина и другие. 

Успехи и достижения библиотеки были бы не-

№10 оқу корпусының оқырмандар залы
Читальный зал УК №10
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пустина және т.б. ризашылықпен еске аламыз.  
Кітапхана ұжымының жемісті қызмет етуінің 

арқасында кітапхана осындай жетістіктерге 
жетті. Кітапхана кешенінде 40 қызметкер, жоға-
ры білімді мамандар,  13 адамның жоғары кітап-
ханалық білімі бар.

Кітапхана кешенінің материалды-техникалық 
базасы ақпараттық-білім беру мекемесінің 
қазіргі талаптарына сай, оқырмандарға 7 абоне-

мент, 8 оқу залы, оқу залында 144 дербес ком-
пьютер орнатылған, электронды ақпараттық ре-
сурстармен жұмыс істеуге жағдай жасалынған, 
NKZU Net желісіне қосылған, корпоратив ресур-
сы, Интернет ресурсын қолдануға болады.   

Кітапхана жеткілікті түрде: 6 көпқызметті 
құрылғы, 8 принтер, 1 музыка орталығы,  1 үй ки-
нотеатры, 2 телевизормен жабдықталған.  

СҚМУ кітапханасы облыстық орта арнайы 
оқу мекемелерінің әдістемелік орталығы болып 
т абылады.  Оларға  түрлі  ақпараттық-
кітапханалық қызметтік бағыт бойынша әдісте-
мелік, консультациялық көмек береді. Кітапхана 
жұмысы қазіргі заман талабына сай болу үшін 
ұжым мүшелері аянбай еңбек етіп, оны одан әрі 
дамытуға күш салуда. 

возможны без самоотверженной и плодотворной 
деятельности всего коллектива. В библиотечном 
комплексе работает 40 сотрудников, специалис-
тов с высшим образованием, в т.ч. - 13 человек с 
высшим библиотечным образованием. 

Материально-техническая база библиотечно-
го комплекса сегодня соответствует современ-
ным требованиям, предъявляемым к информа-
ционно-образовательным учреждениям: к услу-

гам читателей 7 абонементов и 8 чи-
тальных залов; электронный дос-
туп к информационным ресурсам 
осуществляется в читальных залах, 
где установлено 144 персональных 
компьютера, включённых в сеть 
NKZU Net; в распоряжении пользо-
вателей - ресурсы Интернет, корпо-
ративные ресурсы. В библиотеке 
достаточное количество оборудо-
вания: 6 многофункциональных 
устройств, 8 принтеров, 1 музы-
кальный цетр,  1 домашний киноте-
атр, 2 телевизора.  

Библиотека СКГУ является мето-
дическим центром для библиотек средних спе-
циальных учебных заведений области, оказыва-
ет методическую и консультационную помощь 
по различным направлениям информационно-
библиотечного обслуживания. Коллектив полон 
энергии, творческих планов и прилагает все уси-
лия для соответствия современным требованиям 
библиотечной работы. 
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М. Қозыбаев атындағы «СҚМУ-дың құрылым-
дық бөлімдерін қайта құру туралы» СҚМУ –дың 
академиялық ұтқырлық орталығы 01.07.2011 ж.

 № ОД – 458 ректор бұйрығымен 2011 жылдың 

шілдесінде құрылды. Орталықты құру 2011-2020 
жж. ҚР білімін дамыту Мемлекеттік бағдарлама-
сына сәйкес Болон декларациясының бір қағида 
ретінде академиялық ұтқырлықты дамытудың 
орталықтандырылған үлгісін жүзеге асыру қа-
жеттілігін туындатып отыр. 

Еңбек нарығында бітірушілердің білім сапасы 
мен бәсеке қабілеттілігін арттырудың тиімді бір 
құралы ретінде үйренушілердің , ПОҚ құрамы 
мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы-
ның алға басуы орталық қызметінің негізгі мақса-
ты болып табылады.

Орталық қызметі ашылған күннен бастап 
бүгінгі күнге дейін үш бағытта жүргізіліп келеді:

1) университет үйренушілерінің академиялық 
ұтқырлығын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

2) оқытушылар мен ғылыми қызметкерлердің 
академиялық ұтқырлығын алға бастыру;

3)  М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-да қашық-
тықтан оқыту технологиясы бойынша халықара-
лық білім бағдарламаларын жүзеге асыру.

Орталық қызметінің бағыттарын жемісті жүзе-
ге асыру үшін ақпараттық, нормативті – құқық-
тық, тілдік және қаржылық қамсыздандыру қажет 
болды.

Ақпараттық өрісті кеңейту мен көлденең акаде-
миялық ұтқырлықтың ішкі және сыртқы бағдар-
ламаларына қатысу үшін үйренушілерді жұмыл-
дыру мақсатында 2011ж. қыркүйек – қараша айла-
рында үйренушілер мен оқытушылар құрамы-
мен, соның ішінде, халықаралық білім бағдарла-
масы мен академиялық ұтқырлық агенттіктер 

Центр академической мобильности СКГУ им. 
М. Козыбаева образован приказом ректора № ОД-
458 от 01.07.2011 г. «О реорганизации структур-
ных подразделений СКГУ» в июле 2011 года. Соз-

дание центра продиктовано необходи-
мостью реализации централизованной 
модели развития академической мобиль-
ности как одного из принципов Болон-
ской декларации в соответствии с Госуда-
рственной программой развития образо-
вания Республики Казахстан на 2011-
2020 гг.

Основной целью деятельности центра 
является продвижение академической мо-
бильности обучающихся, профессорско-
преподавательского состава и сотрудни-
ков университета как одного из эффек-
тивных инструментов повышения качес-
тва образования и конкурентоспособнос-
ти выпускников на рынке труда.

Деятельность центра с момента обра-
зования по настоящее время ведётся по 
трём основным направлениям:

1) организация и обеспечение академической 
мобильности обучающихся университета;

2) продвижение академической мобильности 
преподавателей и научных сотрудников;

3) реализация в СКГУ им. М. Козыбаева меж-
дународных образовательных программ по дис-
танционной технологии обучения.

Для успешной реализации направлений дея-
тельности центра потребовалось информацион-
ное, нормативно-правовое, языковое и финансо-
вое обеспечение. 

С целью расширения информационного поля и 
привлечения обучающихся к участию в програм-
мах внутренней и внешней горизонтальной ака-
демической мобильности в сентябре-ноябре 2011 
г. проведён ряд информационных встреч и круг-
лых столов с обучающимися и профессорско-
преподавательским составом университета, в том 
числе с привлечением представителей междуна-
родных агентств по образовательным програм-
мам и академическим обменам. Проведены 3 ин-
тервью с журналистами студенческой телестудии 
«Парасат» о возможностях продвижения акаде-
мической мобильности обучающихся универси-
тета. С целью привлечения преподавателей и со-
трудников к участию в программах академичес-
кой мобильности проводятся индивидуальные и 
групповые консультации с желающими принять 
участие в международных грантовых програм-
мах. 

Создана база данных специальностей бакалав-

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың академиялық ұтқырлық орталығы
Центр академической мобильности СКГУ им. М. Козыбаева 
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өкілдерінің қатысуымен,  бірқатар ақпараттық кез-
десулер мен дөңгелек үстелдер өткізілді. Универ-
ситет үйренушілерінің академиялық ұтқырлығы-
ның алға басу мүмкіндігі жайлы «Парасат» сту-
денттік телестудия журналистерімен 3 интервью 
жүргізді. Академиялық ұтқырлық бағдарламала-
рына қатысуға оқытушылар мен қызметкерлерді 
жұмылдыру мақсатында халықаралық грант бағ-
дарламаларына қатысам деушілерге жеке және 
топтық консультациялар беріледі.   

Академиялық ұтқырлық орталығында барлық 
құлық танытушылар таныса алатын, М. Қозыбаев 
атындағы СҚМУ-дың серіктес - ЖОО-лардың ба-
калавриат, магистратура, докторантура жайлы, со-
нымен қатар,  үйренушілерге, оқытушылар мен 
қызметкерлерге республикалық және халықара-
лық стипендиялар бағдарламалары жайлы 
мәлімет базалары енгізілген. Орталыққа акаде-
миялық ұтқырлық мәселелері бойынша келген 
студенттер мен магистранттармен жеке әңгімеле-
су мен консультациялар үнемі жүргізіліп тұрады.-
Факультеттерде және жалпы университет бойын-
ша академиялық ұтқырлықтың үйлестірушілері 
белгіленген. 

Мектеп түлектері мен басқа ЖОО студенттерін 
М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-ға тарту, сонымен 
қатар басқа ЖОО-лармен ынтымақтастықты ке-
ңейту мақсатында орталық 2011 ж. 26-қазанда 
Астана қаласында өткен «Қазақстанда және ше-
телде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім көрмесіне» қатысты. Көрме жұмысына 84 қа-
зақстандық және шетелдік ЖОО-лар мен ұжым-
дардың өкілдері қатысты.

Академиялық ұтқырлықтың келісім негізін ке-
ңейту жөнінде үздіксіз жұмыс жүргізілуде.Бар 
келісімдерге қосымша 2011 жылдың шілде мен 
желтоқсан аралығында білім беру қызметін көрс-
ету саласында 12 келісім, 1 келісім ғылыми ынты-
мақтастық жайлы және 1 келісім ҚР ЖОО-
ларымен шығармашылық ынтымақтастық жай-
лы, 2 келісім шетелдік ЖОО-лармен ынтымақтас-
тық жайлы жасалды.

Қазіргі кезде орталықта:
- шетелдік ЖОО-лармен ынтымақтастық жай-

лы 33 жұмыс істейтін келісімшарт пен келісім;
- шетелдік ұжымдармен ынтымақтастық жай-

лы 4 келісімшарт;
- ҚР ЖОО-ларымен білім беру қызметін көрс-

ету саласындағы ынтымақтастық жайлы 17 
келісімшарт;

- ҚР ЖОО-лары мен ғылыми-білім беру ұжым-
дарымен шығармашылық және ғылыми 
әріптестік жайлы 16 келісімшарт пен келісім бар. 

Орталық ҚР мен РФ ЖОО базаларында тәжіри-
беден өту туралы бакалавриат студенттерінен 9 
өтініш, сонымен қатар ҚР мен шетелдік ЖОО-
ларында 1 академиялық кезеңді (1 семестрді) оқу 
жайлы бакалавриат студенттерінен 4 өтініш қа-
былдап, қарастырды. Жұмыс оқу бағдарламала-

риата, магистратуры и докторантуры вузов-
партнёров СКГУ им. М. Козыбаева, а также база 
данных республиканских и международных сти-
пендиальных программ для обучающихся, препо-
давателей и сотрудников университета, с которы-
ми все желающие могут ознакомиться в Центре 
академической мобильности. Регулярно прово-
дятся индивидуальные беседы и консультации со 
студентами и магистрантами, обращающимися в 
центр по вопросам академической мобильности. 
Назначены координаторы академической мо-
бильности на факультетах и по университету в це-
лом. 

С целью привлечения выпускников школ и об-
учающихся других вузов в СКГУ   им. М. Козыба-
ева, а также расширения сферы сотрудничества с 
другими вузами центр принял участие в «Выстав-
ке высшего и послевузовского образования в Ка-
захстане и за рубежом», проводимой в городе 
Астане 26 октября 2011 года. В работе выставки 
участвовали представители 84 казахстанских и за-
рубежных вузов и организаций.

Непрерывно ведётся деятельность по расшире-
нию договорной основы академической мобиль-
ности. В дополнение к уже имевшимся договорам 
в период с июля по декабрь 2011 года заключены 
12 договоров о сотрудничестве в сфере оказания 
образовательных услуг, 1 договор о научном со-
трудничестве и 1 договор о творческом сотрудни-
честве с вузами Республики Казахстан, 2 договора 
о сотрудничестве с зарубежными вузами. 

В настоящее время в центре имеется:
- 33 действующих договора и соглашения о со-

трудничестве с зарубежными вузами;
- 4 договора о сотрудничестве с зарубежными 

организациями;
- 17 договоров о сотрудничестве в сфере оказа-

ния образовательных услуг с вузами Республики 
Казахстан;

- 16 договоров и соглашений о творческом и на-
учном сотрудничестве с вузами и научно-
образовательными организациями Республики 
Казахстан.

Центром принято и рассмотрено 9 заявлений 
студентов бакалавриата о прохождении практик 
на базе вузов Республики Казахстан и Российской 
Федерации, а также 4 заявления от студентов бака-
лавриата на обучение в течение одного академи-
ческого периода (семестра) в других казахстан-
ских и зарубежных вузах. Сделаны запросы в ряд 
вузов Республики Казахстан и Российской Феде-
рации о предоставлении для согласования рабо-
чих учебных планов. Сопоставлены и переданы 
на кафедры университета 10 пар рабочих учебных 
планов. Приняты запросы о возможности приёма 
1 студентки Кокшетауского государственного уни-
верситета им. Ш. Уалиханова и 2 студентов Казах-
ского агротехнического университета имени С. 
Сейфулина для обучения в нашем университете в 
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рын үйлестіру мақсатында ҚР мен РФ бірқатар 
ЖОО-ларына ақпарат беру туралы сұрау салын-
ды.  10 жұп жұмыс оқу бағдарламалары универ-
ситет кафедраларына беріліп, салыстырылды. 
2011 – 2012 оқу жылының көктемгі семестрінде 
Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінен 1 студент және С.Сейфуллин 
атындағы Қазақ агротехникалық университетінен 
2 студент біздің университетке қабылдау 
мүмкіндігі жайлы сұрау жасады. Жоғарыда атал-
ған студенттерді біздің университетте оқу 
мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін жұмыс 
оқу жоспарлары салыстырылып жатыр.

Академиялық ұтқырлықтың ішкі нормативті ба-
засын қалыптастыру мақсатында М. Қозыбаев 
атындағы СҚМУ-да «Ішкі нормативті құжатты 
енгізу туралы» ECTS түрі бойынша кредиттен қай-
та өткізу тәртібі туралы Ереже дайындалып, 
28.12.2011ж. № ОД – 836 ректор бұйрығымен 
жүзеге асты. Атаулы құжат университет үйренуш-
ілерінің ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлы-
ғын қамтамасыз ететін қажетті құрал болып табы-
лады.  

Қазіргі кезде сыртқы көлденең және тік акаде-
миялық ұтқырлыққа тілдік қамтамасыз ету үшін 
М. Қозыбаев атындағы СҚМУ- дың БАҚДИ-мен 
бірге 2012 ж. ақпан – наурыз айларында француз 
тілінің бастауыш және орта деңгейлерінен курс 
өткізілді және тілдік курстардың жалғасы бола-
ды. Студенттер арасында университет БАҚДИ-ы 
жасаған ағылшын тілі курсының қажеттілігіне 
сұраныс зерттелуде.

Орталық Қазақстан ЖОО-ларға шетелдік ға-
лымдарды тартудағы республикалық бағдарлама-
ға катысады.2011 ж. республикалық бюджеттен 
университетке 3 млн.теңге бөлінді. 2011ж. М. Қо-
зыбаев атындағы СҚМУ-ға Омбы мемлекеттік пе-
дагогикалық университетінен 8 ғалым мен оқыту-
шы келіп, магистранттарға консультация 
жүргізді, дәріс оқыды, мастер – класс, біліктілікті 
арттыру курсын өткізді. 

Нәтижесінде республикалық бюджеттен ше-
телдік ғалымдар мен оқытушыларды тартуға 
бөлінген қаражат толығымен игерілді. 60 оқыту-
шы, қызметкер мен 1-курстың 15 магистранты жо-
ғары мектеп педагогикасы бойынша біліктілікті 
арттыру курсынан өтті. Тыңдаушылар п.ғ.д., про-
фессор М.П. Лапчиктің, п.ғ.д., профессор А.А. 
Петрусевичтің және п.ғ.д., профессор Н.В. Чека-
леваның кеңестері мен дәріс сабақтарына ерекше 
қызығушылық танытқандарын айта кету керек. 

Қазіргі кезде университет магистранттарының 
(9 күнге дейін) қысқа мерзімді шетелдік тағылым-
дамаға қаржы қоры бар. Бар қаржыны игеру мақ-
сатында «ЖОО-дан кейінгі білім. Магистратура. 
Негізгі ережелер» 5.04.033-2011 ҚР МЖБС 8.5 
тармағына сәйкес 2011ж. карашасында «Филоло-
гия. Орыс филологиясы» мамандығының 2-курс 
магистранты Гаврилова Алла Владимировна 

течение весеннего семестра 2011-2012 учебного 
года. Проводится сопоставление рабочих учеб-
ных планов для принятия решения о возможности 
обучения студентов из вышеупомянутых вузов в 
нашем университете. 

С целью формирования внутренней норматив-
ной базы академической мобильности было раз-
работано и введено в действие приказом ректора 
№ ОД-836 от 28.12.2011 г. «О введении внутрен-
него нормативного документа» Положение о по-
рядке перезачета кредитов по типу ECTS в СКГУ 
им. М. Козыбаева. Данный документ является не-
обходимым инструментом обеспечения внутрен-
ней и внешней академической мобильности об-
учающихся университета.

Для языкового обеспечения внешней горизон-
тальной и вертикальной академической мобиль-
ности в настоящее время совместно с ИППК 
СКГУ                        им. М. Козыбаева ведётся 
организация языковых курсов и набор желающих 
прослушать курсы французского языка начально-
го и среднего уровней в феврале-марте 2012 года. 
Изучается спрос в среде обучающихся на уже раз-
работанные ИППК университета курсы англий-
ского языка.

Центр участвует в реализации республикан-
ской программы привлечения зарубежных уче-
ных в вузы Казахстана. В 2011 году из республи-
канского бюджета университету было выделено 
свыше 3 миллионов тенге. Эти средства универ-
ситетом полностью освоены. Так, в 2011 году в 
СКГУ им. М. Козыбаева было привлечено 8 учё-
ных и преподавателей Омского государственного 
педагогического университета для консультиро-
вания магистрантов, проведения мастер-классов, 
чтения лекций, проведения курсов повышения 
квалификации. 

В результате были освоены целевые средства 
на привлечение зарубежных учёных и преподава-
телей из республиканского бюджета. 60 препода-
вателей, сотрудников и 15 магистрантов первого 
года обучения прошли курсы повышения квали-
фикации по педагогике высшей школы. Особо хо-
телось бы отметить интерес слушателей к кон-
сультационным и лекционным занятиям д.п.н., 
профессора Лапчика М.П., д.п.н., профессора Пет-
русевича А.А. и д.п.н., профессора Чекалёвой 
Н.В.

В настоящее время имеются финансовые ре-
сурсы на краткосрочные (до 9 дней) зарубежные 
стажировки магистрантов университета. С целью 
освоения этих средств в соответствии с пунктом 
8.5 ГОСО РК 5.04.033-2011 «Послевузовское обра-
зование. Магистратура. Основные положения» в 
ноябре 2011 года магистрантка второго года об-
учения специальности «Филология: русская фило-
логия» Гаврилова Алла Владимировна прошла 
стажировку во Фрайбургском университете 
Альберта Людвига (ФРГ,                       г. Фрай-
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Альберт Людвигтің Фрайбург университетінде 
(ГФР) тағылымдама өтті, орталықта шетелдік та-
ғылымдама жайлы келген магистранттарға кон-
сультация жүргізіледі, 2012 жылға М. Қозыбаев 
атындағы СҚМУ  магистранттарының шетелдің 
ЖОО-лары мен ғылыми – зерттеу орталықтарын-
дағы тағылымдамаларға жоспар жасалған.  

Университеттің бакалавриат студенттеріне, 
профессор – оқытушылар құрамы мен қызметкер-
лерге академиялық ұтқырлыққа университет бюд-
жетінен қаржыландыру мәселесі әзірше шешім 
таппай отыр. Бүгінгі күні университет оқытушы-
лары мен қызметкерлерінің академиялық ұтқыр-
лығы не өз қаражатынан, не халықаралық грант 
қорының қаражатынан қаржыландырылып отыр.

Қызметтің үшінші бағытына сәйкес орталық ба-
калавриаттың білім беру бағдарламасын жүзеге 
асыруда Заманауи Бизнес – Академиясымен 
«НОВА» (РФ, Новосибирск қ.) және магистрату-
раның «Іскерлік әкімшілік ету» MANCOSA Жоға-
ры білімнің жеке меншік мекемесімен (ОАР, Дур-
бан қ.) ынтымақтастық жүзеге асырылып отыр.  
2011 жылдың тамыз – қыркүйек айларында 
«Іскерлік әкімшілік ету» 2 жылдық бакалавр бағ-
дарламасында оқуға 5 тыңдаушы қабылданды. 
Бұл тыңдаушылар сабаққа 2011 жылдың қараша-
сында кірісті. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың 
Академиялық ұтқырлық орталығы оқу – консуль-
тациялық пункт міндетін атқарады. Сонымен қа-
тар, 2011-2012жж. СҚМУ-дың Халықаралық оқу 
– әдістемелік даярлау орталығы қабылдаған 4 тың-
даушы қашықтық бакалаврлық және 7  тыңдаушы 
магистрлік бағдарламалар бойынша орталықта 
оқып жатыр. 

2011 жылдың желтоқсанында 15.06.2010 ж.  
№038/10-МВ Субагент келісім шартына сәйкес  
М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 01.03.2011ж. – 
31.10.2011ж. аралығында СБА НОВА-дан 
MANCOSA Жоғары білім жеке меншік меке-
месінің білім бағдарламалары бойынша қызмет 
көрсеткені үшін 1075 АҚШ долларын алды.

Қазіргі кезде 2012 жылдың наурызынан бастап 
MANCOSA «Іскерлік әкімшілік ету» магистрлік 
бағдарлама бойынша оқуға тілек білдіруші талап-
керлерді тіркеу басталды.  MANCOSA бағдарла-
масымен қашықтықтан оқу М. Қозыбаев атында-
ғы СҚМУ үйренушілері мен бітірушілері үшін 
білім туралы халықаралық диплом алудың 
мүмкіндігі болып тұр. 

Сонымен қатар, орталық Regent Бизнес мек-
тебінің (ЮАР, Дурбан қ.) біліктілігін растайтын 
бағдарламаны жүзеге асырады. Бұл бағдарлама 
шеңберінде М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 
бітірушілері , экономикалық және әкiмшiлiк ба-
ғыттардың қатары бойынша олардың біліктілігін 
растайтын, Regent бизнес мектебінің сертифика-
тын ала алады.  

бург), ведётся консультирование магистрантов, 
обращающихся в центр по вопросу зарубежных 
стажировок, сформирован план стажировок ма-
гистрантов СКГУ им. М. Козыбаева в вузах и на-
учно-исследовательских центрах зарубежья на 
2012 год. 

Вопрос о выделении в бюджете вуза средств на 
финансирования академической мобильности сту-
д е н т о в  б а к а л а в р и ат а ,  п р о ф е с с о р с ко -
преподавательского состава и сотрудников уни-
верситета пока остаётся открытым. На сегодняш-
ний день академическая мобильность профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудников 
университета финансируется либо за счёт со-
бственных средств, либо за счёт средств между-
народных грантовых фондов.

В соответствии с третьим направлением дея-
тельности центром осуществляется сотрудничес-
тво с Современной Бизнес-Академией «НОВА» 
(РФ, г. Новосибирск) по реализации образова-
тельных программ бакалавриата и магистратуры 
«Деловое администрирование» Частного учреж-
дения высшего образования MANCOSA (ЮАР,         
г. Дурбан). В августе-сентябре 2011 года набрано 
5 слушателей для обучения по двухгодичной бака-
лаврской программе «Деловое администрирова-
ние». Эти слушатели приступили к обучению в 
октябре 2011 года. Центр академической мобиль-
ности СКГУ им. М. Козыбаева выступает в функ-
ции учебно-консультационного пункта. 

Кроме того, в центре обучается 4 слушателя дис-
танционной бакалаврской программы и 7 слуша-
телей магистерской программы, набранные в 
2010-2011 гг. Учебно-методическим центром меж-
дународной подготовки при СКГУ. 

В декабре 2011 года в соответствии с Субаге-
нтским договором №038/10-МВ от 15.06.2010 г. 
СКГУ им. М. Козыбаева получил от СБА НОВА 
1075 долларов США за оказание услуг по образо-
вательным программам Частного учреждения вы-
сшего образования MANCOSA в период с 
01.03.2011 г. по 31.10.2011 г.  

В настоящее время открыт набор желающих об-
учаться по магистерской программе «Деловое ад-
министрирование» MANCOSA c марта 2012 года. 
Дистанционное обучение по программам 
MANCOSA является хорошей возможностью для 
обучающихся и выпускников СКГУ им. М. Козы-
баева получить международный диплом об обра-
зовании. 

Центром также реализуется программа под-
тверждения квалификации Школы бизнеса 
Regent (ЮАР, г. Дурбан). В рамках данной про-
граммы выпускники СКГУ          им. М. Козыбае-
ва могут получить сертификат Школы бизнеса 
Regent, подтверждающий их квалификацию по ря-
ду экономических и административных направ-
лений.
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2004 жылы ақпан айында т.ғ.д., профессор, ҚР 
ҰҒА  академигі, СҚМУ ректоры О.Б.Әшімовтың 
шешімі бойынша университеттегі сапа саласы-
ның жұмысын үйлестіру мақсатында сапа ме-
неджмент орталығы құрылды. Факультеттер 
құрылымына кафедралар мен факультеттер 
жұмысын үйлестіріп, белсендіруге мүмкіндік бе-
ретін білім беру сапасы менеджменті бойынша 
декан орынбасарлары лауазымы енгізілді. 

Орталықтың алдына қойған басты міндеті – 
университет жұмысын жүйелеу, сапа менед-
жменті жүйесін (СМЖ) құруға арналған теория-
лық, практикалық базаны дайындау.   2004 жылы 
инженер-бағдарламашы Г.А.Хасенованың бас-
тауымен ақпараттық негізде орталық сайттың ал-
ғашқы нұсқасы әзірленді. 

ЖОО–ның қызметіне СМЖ-ны енгізу және 
оны дайындау барысында 31 үдеріс жазылып, бе-
лгіленген болатын. ОЖ жөніндегі проректор 
В.П. Гусаковтың басшылығымен

бірнеше құжаттар: Сапа саласының  Мақсаты 
мен Саясаты, 32 құжаттандыру рәсімдері, 170 – 
тен астам құжат түрлері дайындалды. ЖОО-ның 
қызметіне қызметкерлерді оқытудағы тиімді ба-
ға жүйесі мен сынақ мерзімін бағалау, зертхана-
ларды ақпараттық қамтамасыз ету регламенті, 
бөлімшелерді коддау жүйесі мен нормативтік 
құжаттарды тіркеу, өлшеу- бақылау құралдары-
мен басқару сияқты жаңа элементтер енгізілді.

2005 жылы шілде айында сапа менеджмент 

В феврале 2004 года по решению ректора 
СКГУ, д.т.н., профессора, академика НАН РК 
У.Б. Ашимова в целях координации деятельнос-
ти университета в области качества был создан 
центр менеджмента качества. В структуру фа-
культетов была включена должность заместите-
лей деканов по менеджменту качества образова-
ния, что позволило скоординировать и активизи-
ровать работу на кафедрах и факультетах. 

Первоначально перед центром была поставле-
на задача – систематизировать деятельность уни-
верситета и подготовить теоретическую и прак-
тическую базу для создания системы менед-
жмента качества (СМК). Для информационной 
поддержки этой работы  в 2004 году инженером-
программистом Г.А.Хасеновой была разработа-
на первая версия сайта центра.

В ходе разработки и внедрения СМК в дея-
тельности вуза был выделен и описан 31 про-
цесс. Под руководством проректора по УР Гуса-
кова В.П. был разработан ряд документов: Поли-
тика и Цели в области качества, 32 документиро-
ванные процедуры, более 170 форм документа-
ции. В деятельность вуза были внедрены такие 
новые элементы,  как оценка испытательного 
срока и система оценки эффективности обуче-
ния работников, регламент информационного об-
еспечения лабораторий,   система кодировки под-
разделений и регистрации нормативной доку-
м е н т а ц и и ,  у п р а в л е н и е  ко н т р о л ь н о -

САПА  МЕНЕДЖМЕНТ ҚЫЗМЕТІ
Служба менеджмента качества

САПА  МЕНЕДЖМЕНТ ҚЫЗМЕТІ
Служба менеджмента качества
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жүйесі «Русский регистр» сертификаттау 
Ассоциациясының халықаралық ИСО 9001:2000 
стандартының талаптарына сай болуына байла-
нысты сертификаттаудан сәтті өтті. ЖОО бірден 
екі сертификат алды: «Русский регистрдің» 
Аккредитация жөніндегі Голландия Кеңесінің ак-
кредитация (Raad voor Accreditatie, RvA) таңба-
сы басылған, Европа Кеңесі таныған халықара-
лық IQNet Сертификация желісінің куәлігі. 

СМЖ оқу орнына енгізілгеннен кейін қол жет-
кен елеулі жақсартуларға қызметкерлердің өз 
жұмысына деген жауапкершілігінің артқанын, 
ұйымдастырушылық құрылымдар жұмысыны-
ның оңтайландырылғанын, жұмыс регла-
ментінің нақтыланғанын, жауапкершілік пен 
өкілеттіліктің орынды бөлуінуін жатқызуға бола-
ды.  Cонымен қатар іс жүргізу және іс туралы қа-
ғаздардың сапасы артты. Бұл жақсартулардың 
мақсаты – маман даярлаудың сапасын көтеру. 
Осы уақыт аралығында мамандық, пәндер бо-
йынша оқу-әдістемелік құжаттардың сапасы 
әжептәуір жақсарды, курстық және  дипломдық 
жобалау бойынша  тәжірибені ұйымдастырудың 
сапасы көтеріліп, әдістемелік кабинеттер мен 
оқу зертханаларының жұмысы реттелді.

Жыл сайын менеджмент жүйесі сәйкестік сер-
тификатын бекіту үшін арнайы тексерістен өтіп 
отырады. «Русский Регистрдің» ішкі эксперттері 
университет қызметінің барлық бағыттары жыл 
санап жақсарып келе жатқанын атап өтті. 2009 
жылы сапа мененджмент жүйесі жаңа нұсқа 
ИСО 9001:2008 стандартының талаптарына сай 
болуына байланысты сертификаттаудан ойдағы-
дай өтті. 

Орталықтың жылсайынғы міндетіне сапа сала-
сындағы университет, ондағы бөлімшелердің  
мақсатын қалыптастыру, СМЖ нәтижелерін тал-
дау, жақсарту бойынша жоспарлар әзірлеу, 
ЖОО-ның ішкі ережелеріне талдау жасау жата-
ды.

Орталықтың негізгі қызметтерінің бірі – ішкі 
аудит өткізу. Орталық осы рәсімдерді қамтама-
сыз ету үшін 2005, 2006, 2007 жылдары 45 ішкі ау-
диторларды дайындықтан өткізді. Қазіргі кезде 
сертификатқа ие болған 30-дан астам маман ішкі 
тексерістерге қатысады, олар жүйелі түрде 
біліктілікті арттыру курсынан өтіп отырады.  
2005 жылдан бастап аудитор ретінде Н.Ю. Поли-
щук, О.В. Шебелистова, О.А. Глухих, Т.Ю. Ра-
тушная, И.В. Мощина орталықпен ойдағыдай 
жұмыс істеуде.   

Жыл сайын орталық аудит кестесіне сәйкес 
90-нан астам ішкі тексеріс ұйымдастырады. Тек-
серіс жоспарына университеттің жұмыс істейтін 
үдерістері мен барлық бөлімшелері енгізіледі. 
Тексеріс нәтижелері бойынша аудиторлар түзе-
туге қатысты іс-шараларды дайындайды. Аудит 
қорытындысы жүйелі түрде Ғылыми кеңес және 

измерительными средствами.
В июле 2005 года система менеджмента качес-

т ва  б ы л а  у с п е ш н о  с е рт и ф и ц и р о ва н а  
Ассоциацией по сертификации «Русский Ре-
гистр» на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 9001:2000.   Вуз полу-
чил сразу два сертификата: сертификат «Русский 
регистр» с логотипом аккредитации Голландско-
го Совета по Аккредитации (Raad voor 
Accreditatie, RvA), признанной Европейским Со-
юзом, и сертификат Международной Сертифи-
кационной Сети IQNet.

К наиболее значимым улучшениям после внед-
рения СМК можно отнести повышение отве-
тственности сотрудников за качество своей рабо-
ты, оптимизацию организационной структуры, 
более четкую регламентацию работы, рацио-
нальное распределение ответственности и по-
лномочий. Повысилось качество деловых бумаг 
и делопроизводства. Конечная цель этих улуч-
шений – повышение качества подготовки специ-
алистов. За это время заметно улучшилось качес-
тво учебно-методической документации по дис-
циплинам и специальностям, повысилось качес-
тво организации практик, курсового и диплом-
ного проектирования, упорядочилась работа 
учебных лабораторий и методических кабине-
тов.

Ежегодно система менеджмента проходит 
серьезную проверку на подтверждение сертифи-
катов соответствия. Внешние эксперты Русского 
Регистра  отмечают, как с каждым годом заметно 
улучшается деятельность университета по всем 
его направлениям. В 2009 году СМК прошла ре-
сертификацию на  соответствие требованиям но-
вой версии стандарта ИСО 9001:2008. 

К ежегодным задачам центра относятся фор-
мирование целей университета и  его подразде-
лений в области качества, анализ результатив-
ности СМК, разработка планов по улучшениям, 
анализ внутривузовских положений. 

Одной из основных функций центра является 
проведение внутренних аудитов. Для обеспече-
ния этой процедуры в 2005, 2006, 2007 годах 
центр осуществил подготовку 45 внутренних ау-
диторов. На данный момент к участию во внут-
ренних проверках привлекается более 30 серти-
фицированных специалистов, которые система-
тически проходят курсы повышения квалифика-
ции. С 2005 года с центром успешно сотруднича-
ют в качестве аудиторов Н.Ю. Полищук, О.В. Ше-
белистова, О.А. Глухих, Т.Ю. Ратушная, И.В. Мо-
щина. 

Ежегодно в соответствии с графиком аудитов 
центр организует более 90 внутренних проверок. 
В план проверок включаются все подразделения 
университета и действующие процессы. По ре-
зультатам проверок аудиторами разрабатывают-
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ректорат мәжілістерінде қарас-
тырылады.

2 0 0 7  ж ы л ы  о р т а л ы қ т ы ң  и н ж е н е р -
бағдарламашысы Р.А.Сараев аудиттерді жоспар-
лау және ұйымдастыруда ақпараттық қолдауға ар-
налған «Ішкі аудит» АЖ әзірледі. Орталық  
әдіскері Л.А.Мячина М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ-дағы аудитті ұйымдастыру және оны 
өткізуге қатысты жұмыстардың әдістемесін да-
йындады. Бұл уақытша ресурсты оңтайланды-
рып, аудит өткізудің тиімділігін арттырды, бар-
лық қатысушыларға арналған тексерістің айқын 
болуын қамтамасыз етті. 

2004 жылдан бастап білім беру қызметін қа-
жет ететін түрлі топтарды оқытуға арналған 
тұтынушы мониторингісінің жүйесі енгізілді. 
Орталықтың әдіскері Д. Абдрахманова осы 
жүйені дамытуға зор үлес қосты. Орталық жүйе 
аясында жыл сайын студенттер, ата-ана, түлек-
тер, қызметкер, жұмыс берушілермен сауалнама 
жүргізеді, бұл университет үдерісін жетілдіруде 
дәйекті шешімдерді қабылдауға, тұтынушы сауа-
лын  өзгертуде уақытылы әрекет жасауды қамта-
масыз етуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде орта-
лық әзірлеген 20 түрлі сұрақ пен сауалнамалар 
пайдаланылады. 2007 жылы Web –  сауалнама-
лар әзірленіп, ақпараттық жүйеге енгізілді.  Жыл 
сайын орталық әдіскері Е.А. Калганова әр түрлі 
бағыт бойынша 1000 сұхбаткердің сауалнамасын 
өңдеп, оның нәтижесіне талдау жасайды. Сауал-
нама қорытындысы негізінде білім беру қыз-
метінің сапасын арттыру бойынша барлық 
ЖОО-ның бөлімшелеріне арналған іс-шаралар 
кешені дайындалады.  

2007, 2011 жылдар аралығында орталық уни-
верситет қызметін өзін-өзі бағалауда  сапа сала-
сындағы Президент сыйлығы (Алтын сапа) кри-
терийіндегі сәйкестік бойынша үлкен жұмыс 
жүргізді. Бұл байқауға белсенді түрде қатысқан 

ся корректирующие мероприятия. Итоги аудитов 
систематически рассматриваются на заседаниях 
ректората и Ученого совета. 

Для информационной поддержки планирова-
ния и организации аудитов в 2007 году инжене-
ром-программистом центра Сараевым Р.А.  была 
разработана ИС «Внутренний аудит». Методис-
том центра Мячиной Л.А.  разработано  уни-
кальное методическое сопровождение для орга-
низации и проведения аудитов в СКГУ им. М. Ко-
зыбаева. Это позволило оптимизировать времен-
ные ресурсы, повысить эффективность проведе-
ния аудитов,  обеспечить прозрачность проверок 
для всех участников. 

Для изучения ожиданий различных групп по-
требностей образовательных услуг с 2004 года 
внедрена система потребительского мониторин-
га. Большой вклад в развитие  этой системы внес-
ла методист центра Д. Абдрахманова. В рамках 
системы центр проводит ежегодные опросы и ан-
кетирование студентов, родителей, сотрудников, 
выпускников, работодателей, что позволяет обес-
печить своевременное реагирование  на измене-
ние запросов потребителей, принятие обосно-
ванных решений по совершенствованию про-
цессов университета. Центром разработано и ис-
пользуется 20 видов анкет и вопросников. В 2007 
году была разработана и внедрена информацион-
ная система Web-анкетирования. Ежегодно мето-
дистом центра Калгановой Е.К. осуществляется 
обработка и анализ результатов опросов по раз-
ным направлениям более 1000 респондентов.  
По итогам анкетирования разрабатывается ком-
плекс мероприятий для всех подразделений вуза 
по повышению качества образовательных услуг. 

В 2007 и 2011 годах центр провел большую ра-
боту по самооценке деятельности университета 
на соответствие критериям премии Президента в 
области качества (Алтын Сапа). Активное учас-
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университетке ҚР Президентінің әкімшілік же-
текшілігі А. Жақсыбеков тарапынан алғыс жари-
яланды. 

2008-2009 жылдары орталық университетті 
институционалды аккредитацияға дайындау бо-
йынша ұйымдастыру жұмысын жүргізді. 2008 
жылы ОЖ жөніндегі проректор В.П. Гусаковтың 
басшылығымен университет миссиясы айқын-
далып, 2009 жылы ЖОО-ның даму стратегиялық 
жоспары дайындалды. 

2009 жылы ҒЖжСБ жөніндегі А.А. Тукачев-
тың басшылығымен университет қызметі ҚР 
БҒМ институционалды аккредитация стандар-
тының талаптарына сәйкестігі бойынша өз-өзіне 
баға берді. Орталық аккредитацияға дайындалу 
кезеңінде жұмыс топтарының мүшелері мен же-
текшілеріне арналған «Білім беру сапасының 
ішкі бағалау үдерісі. ЖОО-ны институционалды 
аккредитацияға дайындау» тақырыбында 
біліктілікті арттыру курсын өткізді. 70-тен астам 
қатысушы аккредитация стандарттары мен өзін-
өзі бағалау әдіснамасының мәселелері бойынша 
курстан өтті. 2010 жылы аккредитация ресімдері 
ойдағыдай аяқталып, қазіргі кезде универси-
тетіміз Қазақстандағы 29 аккредитацияланған 
ЖОО-ның бірі болып табылады.  

2009 жылы орталық бастамашылдығымен 
«Коллегиялық органдардың шешімдері» атты ақ-
параттық жүйе енгізілді. Бұл ақпараттық 
жүйенің негізгі міндетіне қызметкерлер мен же-
текшілерге коллегиялық органдар шешімдерінің 
түсінікті болуы, міндеттер мен шешімдердің 
орындалуы бойынша ақпараттың жинақталуы 
мен талдануын қамтитын үдерістер жатады.

2011 жылы орталықтың бағдарламашысы 
Е.Ю. Кравченко жоспарлау жүйесіне қатысты  
«Мақсаттарды басқару» атты ақпараттық жүйені 
енгізді. Оны құрудағы мақсат ЖОО-ның жалпы 
стратегиялық мақсатынан бастап қызметкерлер 
мен құрылым бөлімшелер жұмысын автоматтан-
дыру болды. 

2011 жылы орталық ОИҚ-пен біріге отыра, же-
дел жоспарлаудың тиімділігін арттыруға арнал-
ған «Орындаушының күнтізбесі» деген ақпарат-
тық жүйені енгізді. Оны құрудағы мақсат – 

тие университета в этом конкурсе было отмечено 
благодарностью руководителя администрации 
Президента РК А. Джаксыбекова.

В 2008-2009 годах центр осуществлял органи-
зационную работу по подготовке университета к 
институциональной аккредитации. Под руково-
дством проректора по УР Гусакова В.П. в 2008 го-
ду была определена миссия университета, в 2009 
году разработан стратегический план развития 
вуза. 

В 2009 году под руководством проректора по 
НР и ВС Тукачева А.А.  проведена самооценка де-
ятельности университета на соответствие стан-
дартов институциональной аккредитации МОН 
РК. В период подготовки к аккредитации центр 
провел курсы повышения квалификации для ру-
ководителей и членов рабочих групп «Процесс 
внешней оценки качества образования. Подго-
товка вуза к институциональной аккредитации». 
Более 70 участников курсов прошли обучение по 
вопросам методологии самооценки и  стандар-
тов аккредитации. В 2010 году процедура аккре-
дитации была успешно завершена,  и на данный 
момент университет является одним из 29 аккре-
дитованных вузов в Казахстане.

В 2009 году центр стал инициатором разработ-
ки и внедрения информационной системы   «Ре-
шения коллегиальных органов».  Основными за-
дачами этого информационного подхода являют-
ся обеспечение доступности руководителям и со-
трудникам информации о решениях коллегиаль-
ных органов и сопровождение процесса сбора и 
анализа информации по выполнению задач и ре-
шений. 

Для поддержки  системы планирования в 2011 
году программистом центра Кравченко Е.А. бы-
ла разработана и внедрена информационная сис-
тема «Управление целями». Целью ее создания 
была  автоматизация деятельности по разверты-
ванию общих стратегических целей вуза до 
структурных подразделений и сотрудников. 

В 2011 году для повышения эффективности 
оперативного планирования центром  совместно 
с УИС разработана и внедрена  информационная 
система «Календарь исполнителя». Цель ее со-
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ЖОО-ның қызметкерлері мен жетекшілеріне 
ағымдық жұмыстарды жоспарлау бойынша же-
дел ақпарат беру.  Ақпараттың қайнар көзіне қыз-
меттің барлық түрін  регламенттейтін ішкі, сыр-
тқы нормативтік құжаттары алынды.  Кез келген 
уақытта декан, кафера меңгерушілеріне, қызмет-
керлер мен жетекшілерге жедел міндеттер тура-
лы ақпараттар легі дайын тұрады. Аталған ақпа-
раттық жүйені енгізу жедел басқарудың 
тиімділігі мен ұжымдағы орындаушылық  
тәртіптің арттыруына негіз болды. 

2011 жылы орталық халықаралық агенттегі 
кәсіби аккредитацияның инженерлік білім беру 
бағдарламасын дайындауды бастады. Орталықта 
халықаралық аккредитацияның мәселелері бо-
йынша циклдік семинарлар өтті, әдістемелік, 
нормативтік база қалыптасты, аккредитация бағ-
дарламаларын дайындау бойынша жоспар жаса-
лынды. 

Университет 2013 жылы ASIIN неміс аген-
ттігінде өз бағдарламаларын аккредиттеуді жос-
парлауда. 

Орталық инновацияларды енгізуге, білім беру 
сапасы мен менеджмент саласындағы жаңа 
білімдерді таратуға көп көңіл бөледі. 2004 жыл-
дан бастап орталық ұйымдастырған біліктілікті 
арттыру курсынан ЖОО-ның сапа менеджмент 
мәселелері бойынша 500 қызметкер, ішкі аудит 
мәселелері бойынша 80-нен астам адам өтті. Әр 
түрлі бағыттар бойынша 30-дан астам ақпарат-
тық семинарлар ұйымдастырылды. Орталық 
жыл сайын сапа Аптасын ұйымдастырады. Онда 
оқыту мәселелеріне арналған 40–тан астам іс-
шаралар өтеді. 

Университеттің білім беру порталында орна-
ласқан орталықтың сайты - ЖОО-ның жоғары 
деңгейдегі сұранымге ие ақпараттық ресурстар-
дың бірі болып табылады. Онда нормативтік 
құжаттардың тізілімі, орталықтың барлық ақпа-
раттық жүйелері, білім беру қызметінің сапасы 
туралы тұтынушы пікірлерін зерттеудің нәти-
жесі, білім беру менеджментінің сапасына қа-
тысты басылымдар, оқу материалдары орналас-
қан.

Орталық 2012 жылы халықаралық агенттегі 
кәсіби аккредитацияның инженерлік білім беру 
бағдарламасын дайындауды бастады. Орталықта 
халықаралық аккредитацияның мәселелері бо-
йынша циклдік семинарлар өтті, әдістемелік, 
нормативтік база қалыптасты, аккредитация бағ-
дарламаларын дайындау бойынша жоспар жаса-
лынды. 2013 жылы университет ASIIN неміс 
агенттігінде өз бағдарламаларын аккредиттеуді 
жоспарлауда.

2012 жылдың наурызында сапа менеджмент 
орталығы сапа менеджменті қызметіне ауысты-
рылды. 2012 жылы қызметтің негізгі бағытына 
корпоративті басқару қағидаттары енгізілді, уни-

здания – предоставление руководителям и со-
трудникам  вуза оперативной информации по 
планированию текущих дел. Источником инфор-
мации в этом случае выступает внутренняя и 
внешняя нормативная документация, регламен-
тирующая все виды деятельности. В любой мо-
мент времени деканам, заведующим кафедрами, 
руководителям и сотрудникам доступна инфор-
мация об оперативных задачах на заданный пери-
од. Внедрение названных информационных сис-
тем привело к повышению исполнительской дис-
циплины в коллективе и эффективности опера-
тивного управления.

В 2011 году центр приступил к подготовке ин-
женерных образовательных программ к профес-
сиональной аккредитации в международных аг-
ентствах. Центром был реализован цикл семина-
ров по вопросам международной аккредитации, 
сформирована методическая и нормативная ба-
за, разработан план подготовки программ к ак-
кредитации. В 2013 году университет планирует 
аккредитовать ряд своих программ в немецком аг-
ентстве ASIIN.

Для успешности внедрения инноваций и повы-
шения мотивации коллектива центр большое вни-
мание уделяет распространению  новых знаний 
в области менеджмента и качества образования. 
С 2004 года на курсах повышения квалифика-
ции, организованных центром, прошли обучение 
около 500 сотрудников по вопросам менеджмен-
та качества вуза и более 80 человек по вопросам 
внутреннего аудита. Организовано более 30 ин-
формационных семинаров по разным направле-
ниям. Ежегодно центр организует Неделю качес-
тва, в рамках которой проходит более 40 мероп-
риятий, посвященных проблемам обучения.

Сайт центра, размещенный на образователь-
ном портале университета, является сегодня 
одним из самых востребованных информацион-
ных ресурсов вуза.  На нем размещен реестр всей 
нормативной документации, все информацион-
ные системы центра, результаты исследования 
потребительского мнения о качестве образова-
тельных услуг, учебные материалы и публика-
ции, касающиеся менеджмента  качества образо-
вания. 

Центр приступил к подготовке инженерных об-
разовательных программ к профессиональной ак-
кредитации в международных агентствах. Цен-
тром был реализован цикл семинаров по вопро-
сам международной аккредитации, сформирова-
на методическая и нормативная база, разработан 
план подготовки программ к аккредитации. В 
2013 году университет планирует аккредитовать 
ряд своих программ в немецком агентстве ASIIN.

В марте 2012 года центр менеджмента качес-
тва был переименован в службу менеджмента ка-
чества. В  2012 году в качестве основных направ-
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верситеттің ақпараттық сайтының жаңа нұсқасы 
әзірленіп, сапа менеджмент жүйесін одан әрі да-
мытуды қамтамасыз ету көзделді.  

Сапа менеджмент қызметіне Марина Влади-
мировна Погребицкая жетекшілік етеді. Ол - 
білім берудің сапа саласындағы жетекші маман, 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 
ҚР еңбегі сіңген стандартизатор. М.В. Погре-
бицкая - іскерлікті дамыту және білім беру сапа-
сын қоғамдық бақылау бойынша агенттіктің, рей-
тинг және тәуелсіз аккредитациясы агенттігінің, 
ҚР БҒМ Ұлттық аккредитация орталығының 
білім беру сапасы бойынша эксперті, Орта-
Азиялық CAMAN менеджмент даму қорының 
бизнес және экономикалық білім беру бойынша 
эксперт-аудиторы. 

Сапа менеджмент қызметі өз жұмыстары бо-
йынша ҚР БҒМ Ұлттық аккредитациялық орта-
лығымен белсенді түрде ынтымақтастық орнат-
қан, Қазақстан ЖОО-дағы аккредитацияның 
қазіргі рәсімдерін қалыптастыру мәселелері бо-
йынша семинарларға қатысып,   кәсіби және қо-
ғамдық аккредитацияны дамытуға үлес қосуда, 
сапа менеджмент мәселелері бойынша  Ресей, 
Қазақстанның ЖОО-мен тығыз байланыс орнат-
қан. 

лений службы обозначены внедрение принципов 
корпоративного управления, разработка новой 
версии информационного сайта университета и 
обеспечение дальнейшего развития системы ме-
неджмента качества.

Руководит службой с момента ее создания Ма-
рина Владимировна Погребицкая, ведущий спе-
циалист в области качества образования, канди-
дат педагогических наук, доцент, заслуженный 
стандартизатор РК, член-корреспондент МАИ. 
Погребицкая М.В. является экспертом по качес-
тву образования Национального аккредитацион-
ного центра МОН РК,  Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга (НААР, РК), Агентства 
по общественному контролю качества образова-
ния и развития карьеры (АККОРК, РФ), экспер-
том-аудитором по качеству бизнес- и экономи-
ческого образования Центрально-Азиатского 
фонда развития менеджмента CAMAN. 

В своей деятельности служба активно сотруд-
ничает с Национальным аккредитационным цен-
тром МОН РК, принимает участие в семинарах 
по вопросам формирования современной проце-
дуры аккредитации вузов Казахстана. Участвует 
в развитии общественной и профессиональной 
аккредитации. Поддерживает тесную связь с ву-
зами Казахстана и России по вопросам менед-
жмента качества. 
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Қайта даярлау және біліктілікті арттыру ин-
ституты үздіксіз білім беру жүйесінің құрамдас 
бөлігі және педагогикалық кадрлардың, ауыл ша-
руашылығы мамандары мен басқа да сала ма-
мандарының біліктілігін арттырудың негізгі фор-
масы болып табылады. 

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру 
жүйесінің тиімді жұмыс істеуі мен мамандардың 
кәсіби іс-әрекетіне қажетті жағдайды құру мақ-
сатында М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қа-
зақстан мемлекеттік университеті жа-
нынан 29.03.2000 жылғы № – 391  рек-
тор бұйрығына сәйкес көп салалы Қай-
та даярлау және біліктілікті арттыру 
институты ашылды (ҚДБАИ). 

ҚДБАИ ашылған кезде оның дирек-
торы болып Белецкая Наталья Пет-
ровна тағайындалды, 2004 жылдан Ле-
бедева Татьяна Васильевна же-
текшілік жасаса, 2006 жылдан Яшки-
на Алтын Шамтенқызы басқарып ке-
леді. 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
жанындағы Қайта даярлау және 
біліктілікті арттыру институты – 
қазіргі кезде Қазақстандағы жоғары 
оқу орындарының ішінде жедел да-
мып келе жатқан СҚМУ-дың мықты 
әдістемелік және ғылыми әлеуеті базасы не-
гізінде құрылған ерекше мекеме. Универси-
теттің құрылымдық бөлімшелері, 8 факультет 
пен тіл және әдебиет институты ҚДБАИ-дың оқу 
бағдарламасын құрастырып, оның іске асуына 

Институт переподготовки и повышения ква-
лификации является составной частью единой 
системы непрерывного образования и основной 
формой повышения квалификации педагогичес-
ких кадров, специалистов сельхозформирований 
и других специалистов.

Для обеспечения эффективной рабо-
ты системы послевузовского образо-
вания и создания необходимых усло-
вий профессиональной деятельности 
с п е ц и а л и с т о в  п р и  С е в е р о -
Казахстанском государственном уни-
верситете им. М. Козыбаева, приказом 
ректора №ОД – 391 от 29.03.2000г. 
был открыт разнопрофильный Инсти-
тут переподготовки и повышения ква-
лификации (ИППК). 

Директором ИППК со дня основа-
ния была назначена Белецкая Наталья 
Петровна, с 2004 года - Лебедева Тать-
яна Васильевна, а с 2006 года – Яшки-
на Алтын Шамтеновна.

На сегодняшний день Институт пе-
реподготовки и повышения квалифи-
кации при Северо-Казахстанском госу-
дарственном университете им. М. Ко-

зыбаева – это уникальное учреждение, образова-
тельная деятельность которого базируется на 
мощнейшем методическом и научном потенциа-

ле СКГУ – одного из интенсивно развивающихся 
вузов Казахстана. Все структурные подразделе-
ния университета - 8 факультетов и институт язы-
ка и литературы принимают деятельное участие 
в разработке и реализации учебных программ 

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ 
Институт переподготовки и повышения квалификации

ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ 
Институт переподготовки и повышения квалификации

Сертификаттарды табыстау 
Вручение сертификата

Менеджерлер курсы 
Курсы менеджеров
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зор үлес қосып келеді. СҚМУ-дың материалдық-
техникалық базасы әртүрлі әлеуметтік және ма-
мандандырылған саладағы кадрлармен жұмыс 
істеуді қамтамасыз етеді.  

Біліктілікті арттыру институтында оқу ұзақ-
тығын оқу немесе жеке бағдарламаға сәйкес, тап-
сырыс берушінің талаптары ескеріле отырып, 
университет тағайындайды, университет ректо-
ры бекітеді. 

ҚДБАИ міндеттері: қоғам дамуы кезеңдерінің 
ерекшелігін ескере отырып, кадрлар біліктілігін 
арттырудың тиімді жүйесін құру; әртүрлі катего-
риядағы мамандарға кәсіби кеңес беру; тыңдау-
шыларға арналған оқу және әдістемелік матери-
алдар даярлау және оқу-ақпараттық материал-
дармен қамтамасыз ету.

Оқу үрдісін 70 оқытушы-қоса атқарушы 
жүргізеді, оның ішінде, 5 ғылым докторы, 19 ғы-
лым кандидаты бар, олар ересек аудиториямен 
жұмыс істеуде тәжірибесі бар мамандар, орта-
лық және жергілікті органдардың қызметкерлері 
де тартылады. Оқу бағдарламаларын оқытушы-
лары өздері даярлайды, облыстық және аудан-
дық кәсіпорындармен келісіледі, тапсырыс бе-
рушінің ұсыныстары ескеріледі. 

Павлодар қаласынан келген жаттықтырушы-
лардың қатысуымен және Менеджерлер 
Ассоциациясының қаржылық және әдістемелік 
көмегі арқасында ересектермен жұмыс істеу бо-
йынша халықаралық сертификатқа 27 оқытушы 
ие болды. Декандар, олардың орынбасарлары, ка-
федра меңгерушілері интерактивті технология-
ны меңгеріп, ҚДБАИ бағдарламаларын дайын-
дап, белсенділік танытты. Олар: О.А. Цапова, 
Л.А.Трошина, З.С. Тайшыбай, А.В. Никифоров, 
З.П. Табакова, А.Т Мұхамеджанова, М.В Погре-
бицкая, Н.И Пустовалова, А.А Кашевкин, А.В 
Мотрохин, Н.М.Масленникова, А.Г Краснолуц-
кая, А.В Шпак, А.Б. Михеда, Н.П Белецкая, Г.Н 
Порохнина,  Ж.Т. Кошанова және т.б. 

Тыңдаушыларды оқыту жергілікті бюджет 
және университеттің бюджеттен тыс құралдары 
есебінен, шаруашылық есеп негізінде, сонымен 
қатар, бір бөлігі халықаралық ұйымдар есебінен 
жүргізіледі. Оқу бойынша жеке және ұжымдық 
келісімшарттар жасалады (2001ж. – 1 млн. 737 
мың теңге, 2002ж. – 4 млн.203 мың теңге, 2003ж. 
–2 млн.132 мың теңге, 2004ж. – 5 млн. 308  мың 
теңге, 2005ж. – 3 млн.147 мың теңге, 2006ж. – 2 
млн. 951 мың теңге, 2007ж. – 3 млн. 191 мың 600 
теңге, 2008ж. – 2 млн. 196 мың 700 теңге, 2009ж. 
– 2 млн. 452 мың 600 теңге, 2010ж. – 4 млн. 769 
мың 100 теңге, 2011 ж. – 7 млн. 908 мың теңге, 
2012 ж. – 10 млн.016 мың теңге).

2001 жылдан 2012 жылға дейін ҚДБАИ-да 13 
181 адам қайта даярланып, біліктілігін арттыр-
ды.

Мемлекеттік қызметкерлер

ИППК. Материально-техническая база СКГУ по-
зволяет обеспечить работу с кадрами разных со-
циальных и профессиональных групп населе-
ния.

Продолжительность обучения на курсах повы-
шения квалификации устанавливается универ-
ситетом в зависимости от учебной или индиви-
дуальной программы, с учетом заказчика и 

утверждается ректором университета. 
Задачами ИППК является: создание гибкой эф-

фективной системы повышения квалификации 
кадров с учетом специфики этапа развития об-
щества; оказание профессиональной консульта-
ционной помощи специалистам разных катего-
рий; разработка учебных и методических мате-
риалов для обучения слушателей и обеспечение 
учебно-информационными материалами.

Обучение осуществляют более 70 преподава-
телей–совместителей:  из них 5 докторов, 19 кан-
дидатов наук, все они имеют опыт работы с 
взрослой аудиторией, привлекаются к проведе-
нию занятий практические работники централь-
ных и местных органов. Учебные программы раз-
рабатываются своими преподавателями, согла-
совываются с областными и районными пред-
приятиями, учитываются рекомендации клиен-
тов. 

27 преподавателей с участием тренеров из г. 
Павлодара, при финансовой и методической по-
мощи Ассоциации Менеджеров городов получи-
ли международный сертификат по работе со 
взрослой аудиторией. Деканы, их заместители, 
заведующие кафедрами, освоив методику инте-
рактивных технологий, стали активными препо-
давателями и разработчиками программ ИППК, 
среди них: Цапова О.А, Трошина Л.А, Тайшибай 
З.С., Никифоров А.В., Табакова З.П., Мухамед-
жанова А.Т., Погребицкая М.В., Пустовалова 
Н.И., Кашевкин А.А., Мотрохин А.В., Маслен-
никова Н.М., Краснолуцкая А.Г., Шпак А.В., Ми-
хеда А.Б., Белецкая Н.П., Порохнина Г.Н.,  Коша-
нова Ж.Т. и многие другие.

Обучение слушателей ведется за счет средств 
местного бюджета, внебюджетных средств уни-
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Мектеп мұғалімдері, басқа ЖОО мен орта ар-
найы оқу орындарының оқытушылары

СҚМУ оқытушылары
Ауыл шаруашылығы қызметкерлері
Басқалары

Көкшетау қаласында (126 адам) «Қашықтық-
тан білім беру технологиясы: принциптер, 
құрастыру, оқыту әдістемесі» тақырыбы бойын-
ша және Қостанай қаласында (30 адам)  «Ілеспе 
аударма негіздері» тақырыбы бойынша курстар 
ұйымдастырылды. 

 «Мемлекеттік тілде іс жүргізу», «Мемле-
кеттік тілді оқыту», «Ілеспе аударма негіздері» 
сияқты курстар мемлекеттік тілде жүргізіледі. 

18.02.2005 жылғы Мемлекет басшысының Қа-
зақстан халқына Жолдауын іске асыру бойынша 
Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің 04.03.2005ж. №528 өкімімен 
бекітілген шаралардың жалпыұлттық 
жоспарының 21 пункітін орындау мақ-
сатында облыс аудармашыларына ар-
налған «Мемлекеттік тілде іс 
жүргізу» курсы ұйымдастырылды.

 «Ілеспе аударма негіздері» жаңа 
курсы даярланды. Осы уақыт аралы-
ғында облыс басқармасы мен СҚО ау-
дандарынан келген 75 аудармашы оқы-
тылды.  Курс  өткеннен  кей ін  
А.Байтұрсынов атындағы Костанай 
университетінен тапсырыс алынды, 
кейін ілеспе аударма бойынша 30 адам 
оқытылды. 

ҚДБАИ біліктілікті арттыру бойынша қызмет 
көрсетуде мемлекеттік сатып алуға қатысады 
(Денсаулық сақтау департаменті, СҚО ТЖ де-
партаменті және өрт сөндіру қызметі, СҚО-ның 
экономика, СҚО әлеуметтік бағдарламалар бо-
йынша жұмыспен қамту, СҚО жер қатынастары 
бөлімдері, облыстың ТКШ, мұражайлар, СҚО-
ның мемлекеттік мұрағаттары, Петропавл СУ, 

верситета, на хозрасчетной основе и частично за 
счет средств международных организации. Зак-
лючаются индивидуальные и коллективные дого-
воры на обучение (в 2001г. – на 1 млн. 737 тыс. 
тенге, в 2002г. –4 млн.203 тыс. тенге, в 2003г. –2 
млн.132 тыс. тенге, в 2004г. – 5 млн. 308  тыс. тен-

ге, в 2005г. –3 млн.147 тыс. тенге, в 2006г. – 
2 млн. 951 тыс. тенге, 2007г. – 3 млн. 191 
тыс. 600 тенге, в 2008г. – 2 млн. 196 
тыс.700 тенге, в 2009г. – 2 млн. 452 тыс. 
600 тенге, в 2010г. – 4 млн. 769 тыс.100 тен-
ге, в 2011 г. – 7 млн. 908 тыс.тенге, в 2012 г. 
– 10 млн.016 тыс.тенге).

За период с 2001 г. по 2012 год повыше-
ние квалификации и переподготовку в 
ИППК прошли 13 181 человек.

Есть практика выездных курсов в горо-
да Кокшетау(126чел.) по теме: «Дистанци-
онные образовательные технологии: при-
нципы, разработка и методика преподава-
ния», и Костанай(30 чел.) по теме: «Осно-
вы синхронного перевода». 

Ряд курсов проводится на государствен-
ном языке («Делопроизводство на госуда-

рственном языке», «Основы синхронного пере-
вода», «Изучение государственного языка»). 

В целях исполнения пункта 21 Общенацио-
нального плана мероприятий по реализации Пос-
лания Главы государства народу Казахстана от 
18.02.2005г. Казахстан на пути ускоренной эко-
номической, социальной, и политической модер-
низации», утвержденного распоряжением Пре-
зидента Республики Казахстан от 4.03.2005г. 
№528 разработали курсы для переводчиков об-
ласти по теме: «Делопроизводство на госуда-

рственном языке». 
Разработали новый курс «Основы синхронно-

го перевода». За это время обучили 75 опытных 
переводчиков из управлений области и районов 
СКО. После проведения курсов, получили заяв-
ку от Костанайского университета им. 
А.Байтурсынова обучили 30 человек по син-
хронному переводу. 

ИППК принимает участие в государственных 

«Болашақ» б/б-дағы логопедтер курсы
Курсы логопедов в д/с «Болашак»

Мемлекеттік тілді оқыту
Изучение государственного языка     
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Солтүстік Қазақстан Энергоорталығы ЖШС, СҚ 
электр желісін тарату компаниясы АҚ, ҚР ІІМ ІӘ 
Әскери институты және т.б.) 

Ұжымдық тапсырыстар қабылданады, оларды 
өткізу мерзімі, формасы келісіледі, көбінесе оқу-
ды кәсіпорындарда өткізу тәжірибеге енгізіліп ке-
леді. Көптеген мекемелерге бірнеше жыл бойы 
білім беру қызметін көрсетіп келеміз: ПАМЗ АҚ 
(«Жетекші мектебі» 96 адам оқытылды.), «Пет-
ропавл су» АҚ (учаске бастығы, шеберлер, бри-
гадирлер, зертханашыларды қоса алғанда 55 
адам оқытылды), Солтүстік Қазақстан мемле-
кеттік мұрағаты («Мұрағаттану негіздері», «Іс 
жүргізу мен мұрағаттану негіздері», «Құжаттар-
ды ғылыми-техникалық өңдеу мен ведомство-
лық мұрағаттарға бақылау жасау»), «Уралтран-
снефтепродукт» ААҚ («Жылу-энергия құрыл-
ғыларын техникалық пайдаланудың ережесі», 
«Технологиялық насостар машинисі», «Техно-
логиялық құрылғыларды жөндеу жұмысы бо-
йынша слесарь», «Химиялық талдау зертхана-
шысы», «Тауар операторы» 58 адам оқытылды), 
«Қызметкердің имиджі мен этикасы» тақырыбы 
бойынша «Солтүстік Қазақстан Энергоорталы-
ғы» ЖШС-ның 45 қызметкері біліктіліктерін арт-
тырды, «Радуга» ЖШС («Сатуды басқару») 16 
қызметкері оқытылды, курс мақсаты кәсіпорын-
дағы қызметкерлер біліктілігін арттыру және 
жұмысқа деген қызығушылықты арттыратын ба-
заны құру болды.  

2010 жылы мемлекеттік қызметкерлер ісі бо-
йынша бағдарлама Қазақстан Республикасының 

Агенттігімен мынадай тақырыптар бойынша 
келісіле отырып жасалды: «Есеп пен қаржылан-
дырудағы жаңашылдық», «Мемлекеттік және 
қаржылық бақылау негіздері».  2008 жылдан 
2010 жылға дейін облыстың мемлекеттік меке-
мелеріндегі 92 бухгалтер мен экономист қайта да-
ярлау курсынан өтіп, сертификатқа ие болды.   
Курста алған білімдері бухгалтерлерге лауазы-

закупках на оказание услуг по повышению ква-
лификации (департамент здравоохранения, де-
партамент по ЧС СКО и службы пожаротуше-
ния, отделы экономики СКО, занятости социаль-
ных программ СКО, земельных отношений 
СКО, ЖКХ области, музейные объединения, го-
сударственные архивы СКО, Петропавл СУ, ТОО 
Северо-Казахстанский Энергоцентр,АО СК Рас-
предилительная Электросетевая Компания, Во-
енный институт ВВ МВД РК и мн.др.)

Принимаются коллективные заявки, оговари-
ваются условия проведения, формы и сроки, ча-
ще стали практиковаться проведение учебы на 
предприятиях. Некоторым предприятиям не-
сколько лет оказываем образовательные услуги: 
АО ПЗТМ («Школа руководителя» обучилось 96 
чел.), АО «Петропавл су»( начальники участков, 
мастера, бригадиры, лаборанты обучилось 55 
чел.), Северо-Казахстанский государственный 
архив («Основы архивоведения», «Основы де-
лопроизводства и архивоведения», «Научно-
техническая обработка документов и контроль за 
ведомственными архивами», ОАО «Уралтран-
снефтепродукт» («Отбор проб воздушной среды 
переносными газоанализаторами», «Правила 
технической эксплуатации тепловых энергоус-
тановок», «Машинист технологических насо-
сов», «Слесарь по ремонту технологических 
установок», «Лаборант химического анализа», 
«Сливщики-разливщики », «Оператор товар-
ный» обучилось 58 чел.), ТОО «Северо-
Казахстанский Энергоцентр» по теме «Этика и 

имидж служащего»прошли курсы повы-
шения квалификации 45 человек, ТОО 
«Радуга» («Управление продажами») 
обучилось 16 чел., с целью повысить 
уровень квалификации работников 
предприятия и создать базу для их само-
мотивирования. 

Программы для госслужащих в 2010 
году были согласованы в Агентстве Рес-
публики Казахстан по делам госуда-
рственной службы по темам: «Новое в 
учете и финансировании», «Основы го-
сударственного и финансового контро-
ля». За период работы предприятия с 
2008 по 2010 годы прошли курсовую пе-
реподготовку и получили сертификаты 
92   бухгалтера и экономиста госуда-
рственных учреждений области. Полу-
ченные знания  позволили бухгалтерам 

успешно сдать аттестацию на подтверждение 
квалификационных требований по занимаемой 
должности.  По информации специалистов ин-
спекции финансового контроля значительно со-
кратилось число ошибок и нарушений в ведении 
бухгалтерского учета,  повысилась эффектив-
ность использования бюджетных средств. 

Разработали и провели курсы повышения ква-

Әскери институт тобы
Группа военного института     
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мына сәйкес біліктілік талаптарын растайтын ат-
тестаттауды сәтті тапсыруға мүмкіндік берді. 
Қаржылық бақылау инспекциясы мамандары-
ның мәліметі бойынша, бухгалтерлік есепті 
жүргізу бойынша қателіктер мен заң бұзушы-
лықтар саны азайған, бюджеттік қаржыны тиімді 
пайдалану деңгейі жоғарылаған.

 «Мұрағаттану негіздері» тақырыбы бо-
йынша бағдарлама даярланып, екі топқа 
курс ұйымдастырылды. Курсқа қатысу-
шылар мұрағат қызметінің және СҚО кең-
се қызметкерлері болды.

Келіп түсетін ақпараттар көлемінің 
өсуі, қызметтік құжаттар көлемінің көб-
еюі, осызаманғы технологияны енгізу, әр 
деңгейдегі аппарат қызметкерлерінің са-
нын азайту сияқты мәселелер туындаған-
да құжаттық және мұрағаттық қордағы 
жұмыстардың ұйымдастырылуына жау-
ап беретін бөлімшелер қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру қажеттілігі туады.

Құжаттаманы дайындау мен ресімдеу 
бойынша, ведомствоның мұрағат қорын 
сақтау мен пайдалануды ұйымдастыру бо-
йынша мәселелер талқыланды.

Қойылған мақсатқа сәйкес ұйымдық-
басқару қызметтерін орындау бойынша,  Ұлттық 
мұрағат қорының құжаттарына орталықтанды-
рылған есеп жүргізуге ақпараттық мәліметті бас-
қаруға, жедел түрде құжатты іздеу, кеңес беру 
және заңды, жеке тұлғалар ұсынысын орындау 
кезінде қызмет сапасын арттыруға көмек 
көрсетілді.

 Биыл ауыл шаруашылық дақылдарын егу бо-
йынша курс ұйымдастырылды. Әр тыңдаушы 
сұрыптармен, құжаттамамен, кесте түріндегі ма-
териалдармен (өсімдіктерді таңдау мен көру, 
сұрыптарға берілген сипаттама) қамтамасыз 
етілді. Тәжірибені өткізу әдістемесінің практи-
калық дағдылары қарастырылады. Мемлекеттік 
стандарт талаптарына жауап беретін аудандас-
тырылған ең үздік тұқыммен қамтамасыз ету 
үшін тұқымды тәжірибеден өткізудің маңызы 
зор. 

ҚДБАИ қала мен облыс жаттықтырушылары 
үшін «Спорттық жаттығулар негізі» тақырыбын-
да курс өткізілді. (спорт ойындары түрлері бо-
йынша, спорттық акробатика, спорттың цик-
лдық түрлері мен жекпе-жек). Әрдайым тыңдау-
шылардың практикалық талаптарына сәйкес бағ-
дарлама өзгеріп отырады. 

Спортқа баулушылардың біліктіліктерін арт-
тыру бойынша бағдарламаға өзгертулер 
енгізілді.  Қатысушылардың тапсырысы бойын-
ша «Жаттықтырушы-тәрбиеші ретінде қарым-
қатынас жасау» тақырыбы қосылды. Осы тақы-
рып негізінде жаттықтырушы жұмысындағы ба-
залық басқару дағдылары қарастырылды: 
жетістікке жету жолындағы міндеттерді қоя білу, 

лификации по теме «Основы архивоведения» об-
учили две группы. Весь контингент слушателей 
был представлен работниками архивной служ-
бы, а также служащими канцелярии СКО. 

В условиях возросших объемов поступающей 
информации, увеличения количества функцио-
нирующих документов, внедрения современных 

технологий и сокращения численности работни-
ков аппарата всех уровней требуется значитель-
ное повышение квалификации работников под-
разделений, непосредственно отвечающих за 
организацию работы с документальным, а в даль-
нейшем архивным фондом.

Были даны исчерпывающие разъяснения по со-
зданию и оформлению документации, организа-
ции хранения и использования документов ар-
хивного фонда ведомства. 

В соответствии с поставленной целью оказана 
помощь в управлении информационными пото-
ками по выполнению организационно-
управленческих функций, централизованного го-
сударственного учета документов Национально-
го архивного фонда, оперативного поиска доку-
ментной информации, повышения качества пред-
оставляемых услуг при консультации и исполне-
нии запросов юридических и физических лиц. 

 В этом году мы разработали и провели курсы 
по апробации сортовых посевов с/х культур. Каж-
дый слушатель обеспечивается разновидностя-
ми сортов, документацией для апробации, таб-
личный материал (по отбору, осмотру растений, 
характеристике сортов). Рассматриваются прак-
тические навыки методики проведения апроба-
ции, сложившиеся от состояния посевов, и др. 
Апробация сортовых посевов является одним из 
важнейшим звеньев семеноводства, чтобы обес-
печить все посевы урожая, будущего года луч-
шими сортовыми районированными семенами,  
отвечающими по сортовым и посевным требова-
ниями государственных стандартов.

Тәжірибелік сабақ
Практическое занятие     
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көшбасшылық бағыт арқылы әсер ету, қиын жағ-
дайларда қолдау көрсету, жауапкершілік пен 
тәртіпке бақылау жасау.

Курсқа қатысушылар өз білімдерін тәжірибе-
лерінде кездесетін жағдайларды талдай отыра, 
әріптестерінің ашық сабақтарына қатысып, оған 
сараптама жасау арқылы толықтырды. 

Білім беру жүйесіне аттестаттауды өткізу 
тәртібі туралы ережеге сәйкес логопедтер мен ба-
лабақша және мекемелердегі тәрбиешілерге ар-
налған төмендегідей курстар бағдарламасы да-
йындалып, ұйымдастырылды: «Логопедтік 
жұмысты ұйымдастыру», «БМ-де Н.А.Зайцев 
әдістемесі бойынша жұмыс технологиясы», 

«Мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік 
стандарты шеңберінде құзіретті әдіс», «Өзін-өзі 
тануды зерттеу негізінде балалар, жастар мен жа-
сөспірімдерді рухани-танымдық жақтан тәрбие-
леу». Курста өз біліктіліктерін 128 адам арттыр-
ды.

ҚДБАИ-дың ақпараттық сайтында тапсырыс 
берушілерге арналған біліктілікті арттыру бо-
йынша жоспарланатын курстар жайлы ақпарат 
ұсынылған. Осыған байланысты ҚДБАИ-да ин-
женерлік компаниялар мен медтехниктерге ар-
налған 72 сағаттық «Медициналық құрал-
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету» тақы-
рыбы бойынша курстар жүргізілді.

Курсқа қатысушылармен кері байланысты тал-
дай келе, оқытушылар құрамының нәтижелі 
жұмысын атап кетуге болады.  М.А. Линник, 
А.А. Кашевкин, В.В.Коровина, М.Р. Ғаббасов, 
Л.А.Бахиров, Л.В.Ищук, Г.В. Степура,  
А.В.Сергиенко сияқты оқытушылар бағдарлама-
ны құрастыруда практикалық және қолданбалы 
бағыттарды дұрыс таңдағанын айтуға болады. 

Қаладағы туристік компаниялар қызметкер-
леріне арналған «Осызаманғы туристік бизнес, 
экологиялық туризмді жоспарлау және ұйымдас-
тыру» тақырыбы бойынша курс ұйымдастырыл-
ды. Курстың мақсаты қатысушылардың менед-
жерлік құзіреттілігін арттыру.  Курс оқытушыла-
ры: С.Р.Ердәулетов (г.ғ.д, профессор, Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ «Туризм» кафедрасының мең-

ИППК проводит курсы по теме «Основы спор-
тивных тренировок» для тренеров города и об-
ласти (по игровым видам спорта, спортивной ак-
робатике, единоборству и циклическим видам 
спорта). Каждый раз, гибко изменяя программу 
под практические потребности слушателей. 

По заявкам участников предыдущих курсов 
были внесены изменения в программу по повы-
шению квалификации спортивных тренеров. Так 
нами был добавлена тема «Общение в сфере тре-
нер-воспитанник». В рамках которой рассматри-
вались базовые управленческие навыки в тре-
нерской работе: постановка задач, которые моти-
вируют достижения, оказание влияния через ли-

дерскую позицию, оказание поддержки 
в стрессовых ситуациях, контроль вре-
мени ответственности и дисциплины, 
обратная связь.

Закрепление знаний проходило через 
разбор реальных ситуаций из практики 
участников,  присутствии и анализе  от-
крытых занятий коллег. 

В соответствии с правилами о поряд-
ке проведения аттестации в системе об-
разования для логопедов и воспитате-
лей детских садов и учреждений разра-
ботали и организовали курсы «Органи-
зация логопедической службы», «Тех-
н о л о г и я  р а б о т ы  п о  м е т од и ке  

Н.А.Зайцева в ДУ»,  «Компетентностый подход в 
рамках Государственного стандарта дошкольно-
го образования», «Нравственно-духовное воспи-
тание детей, подростков и молодежи на основе из-
учения «Самопознания» обучилось 128 человек.

Информационный сайт ИППК представляет 
информацию для заказчиков о планируемых кур-
сах повышения квалификации. Благодаря этому 
в ИППК были проведены курсы повышения ква-
лификации для инженеров компаний, медтехни-
ков по 72 часовой программе по теме: «Техни-
ческое обслуживание медицинского оборудова-
ния». Анализируя обратную связь участников 
курсов можно говорить о результативной работе 
команды преподавателей: Линник М.А., Кашев-
кин А.А., Коровина В.В., Габбасов М.Р., Бахиров 
Л.А., Ищук Л.В., Степура Г.В., Сергиенко А.В., 
которые верно выбрали практическое, приклад-
ное направление при составлении программы 
курсов.

Для сотрудников туристических компаний го-
рода организовали курсы по теме: «Современ-
ный туристический бизнес, планирование и орга-
низация экологического туризма». Главная цель 
которых – повысить менеджерскую компетен-
тность его участников. Преподаватели курсов: 
Ердавлетов С.Р. (д.г.н., профессор, зав. кафедрой 
«Туризма» КазНУ им. Аль-Фараби) и Коровина 
В.В. (практикующий бизнес-тренер) познакоми-
ли с основными аспектами планирования и орга-

Өрт қауіпсіздігі бойынша сабақ
Занятие по пожарной безопасности     
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герушісі) және В.В.Коровина (бизнес-
жаттықтырушы) экологиялық туризмді жоспар-
лау мен ұйымдастырудың негізгі аспектілерімен, 
туристік нарықтың экономикалық жобасымен, 
сонымен қатар, негізгі менеджерлік құзіре-

ттіліктер: көшбасшылықты таныту, нәтижелі 
жұмыс жасау, шешімдер қабылдау сияқты мәсе-
лелермен таныстырды. Тыңдаушылардың өз 
құзіреттіліктерінің даму деңгейін бағалауға 
және оларды жүзеге асыру бойынша жеке ұсы-
ныстар алуға мүмкіндіктері болды. 

ҚДБАИ-дың негізгі бағыты-
ның бірі – СҚМУ оқытушыла-
рының біліктілігін арттыру.

Тоқсан сайын аудандарға, қа-
ладағы барлық ұйым мен меке-
мелерге ақпараттық хаттар, аң-
датпасы жазылған жаднама-
лар, біліктілікті арттыру мен се-
минарлардың бағасы көрс-
етілген жоспар мен кесте қоса 
жіберіледі. Кейін бұл мекеме-
лерден кезекті курс тыңдаушы-
ларының тізімін, сонымен қа-
тар, курс пен семинар жобасын 
жасауға тапсырыс аламыз. 
Ұйымдар мен мекемелер көрс-
етілген мерзімде оқуға тапсы-
рыс жібереді. Университеттің 
«Парасат» бағдарламасы арқы-
лы біліктілікті арттыру және қайта даярлау бо-
йынша жұмыстар облыстық телевидениеде 
көрсетіледі.  

низации экологического туризма, экономичес-
кой моделью туристического рынка и ключевы-
ми менеджерскими компетенциями: проявление 
лидерства, работа на результат и принятие реше-
ний. Имели возможность оценить свой уровень 

развития компетенций и получить персо-
нальные рекомендации по их соверше-
нствованию.

Повышение квалификации преподава-
телей СКГУ одна из составляющих рабо-
ты ИППК

Ежеквартально мы рассылаем прайс-
листы с аннотацией, информационные 
письма, планы-графики со стоимостью 
курсов повышения и семинаров в райо-
ны, во все организации и предприятия, ко-
торые только существуют в городе и полу-
чаем от них списки слушателей очеред-
ных курсов, кроме того заявки на разра-
ботку тем курсов и семинаров. Обратной 
связью является то, что организации и 

предприятия присылают в указанный срок заяв-
ки на обучение. Выступаем на телевидении, уни-
верситетская студия «Парасат» позволяет на те-
леканалах освещать работу наших курсов.

«Айгөлек» б/б-дағы сабақ
Занятие в д/с « Айголек»     

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша сабақ
Занятие по охране труда и технике безопасности     
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Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев «Әлеуметтік-экономикалық жаң-
ғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» ат-
ты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біздің 
еліміздің басымдығы көпұлттылық пен 
көптілділікте» - деп атап өтті. Бүгінгі күні  үш 
тілді білу – қазіргі қоғамдағы табыстың кепілі, 
«жеке табысқа жетудің міндетті шарты» - 
екендігін Елбасымыз атап өтті. Тілге деген 
құрмет пен қамқорлық қазіргі тәуелсіз еліміз 

үшін өзекті болатыны сөзсіз. Президент белгіле-
ген тіл саясатының аспектілері М.Қозыбаев атын-
дағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінің 2009-2014 жылдарға арналған даму-
дың стратегиялық жоспарымен тығыз байланыс-
ты. Бұл жоспарда мынадай мәселелер қарасты-
рылады: тілдік дайындықты жүзеге асыру, екі 
және үш тілді оқытуды дамыту, профессор-
оқытушылар құрамы мен студенттер арасында 
көптілділік мәдениетін жүзеге асыру, қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде пәндерді таңдау бо-
йынша оқыту мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Тіл және әдебиет институтының негізгі 
міндеті – отандық және әлемдік университет-
тердің білім беру жүйесінің озық дәстүрлеріне, 
оқытудың осызаманғы технологиясына, оның 
ішінде шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, қа-
зақстандық білім беру мәселесін табысты ше-
шетін қабілеті жоғары білікті маман дайындау. 
Институттың өзінің ертеден келе жатқан дәстүрі 
бар және өз жұмысын университет концепция-
сына бағыттайды. Оның басты міндеті құзіретті 

В своем Послании Президент Республики Ка-
захстан Н.Назарбаев народу Казахстана «Соци-
ально-экономическая модернизация – главный 
вектор развития Казахстана» отметил, что «глав-
ным преимуществом нашей страны является  
многонациональность и многоязычие. Знание 
трех языков на сегодняшний день - залог успеха в 
современном обществе, и как сказал Президент, 
«обязательное условие собственного благополу-
чия». Проблема бережного отношения к языку 

как никогда актуальна для нашего 
независимого государства. Обозна-
ченные Президентом аспекты язы-
ковой политики тесно взаимосвяза-
ны со стратегическим планом раз-
вития Северо-Казахстанского госу-
дарственного университета им. М. 
Козыбаева на 2009-2014 годы по воп-
росам совершенствования языковой 
подготовки и развития двух- и трех-
ъязычного обучения, формирование 
полиязычной культуры среди про-
фессорско-преподавательского со-
става и студентов, обеспечение воз-
можности изучения дисциплин по 
выбору на казахском, русском и 
иностранных языках. Основная зада-
ча Института языка и литературы за-
ключается в том, чтобы опираясь на 
лучшие традиции отечественного и 
мирового университетского обра-

зования, современные технологии обучения, в 
том числе зарубежные, подготовить специалиста 
высокой квалификации, способного успешно ре-
шать проблемы казахстанского образования. 
Институт имеет давние традиции и ориентирует-
ся на концепцию университета, и в любое время 
главной задачей была качественная подготовка 
компетентного специалиста. 

В 2004 году историко-филологический фа-
культет был реорганизован  в Институт языка и 
литературы, в результате чего произошло замет-
ное качественное изменение его структуры за 
счет обособления отдельных, ставших актуаль-
ными в последнее время направлений работы. 
Как структурное подразделение историко-
филологический факультет начал формировать-
ся еще  при Петропавловском учительском ин-
ституте. 19 марта 1937 года на основании поста-
новления СНК Каз.ССР было принято решение 
об организации в Петропавловском учительском 
институте исторического факультета. 

Первым директором Института языка и лите-

ТІЛ  ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ИНСТИТУТЫ
Институт языка и литературы

ТІЛ  ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ИНСТИТУТЫ
Институт языка и литературы

ТжӘИ қонақтары университетте · Гости ИЯиЛ в университете 
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маманды сапалы дайындау болып табылады.
2004 жылы Тарих-филология факультеті Тіл 

және әдебиет институты болып қайта құрылып, 
нәтижесінде құрылымның өзгеруіне байланыс-
ты соңғы кезде орын алған өзекті мәселелер бо-
йынша сапалы түрде жұмыс жүргізу оң шешімін 
тапты. Тарих-филология факультеті  құрылым-
дық бөлімше ретінде  Петропавл мұғалімдер ин-
ститутының құрамында құрылды.  Қазақ КСР-
інің 1937 жылдың 19 наурызындағы қаулысы не-
гізінде Петропавл мұғалімдер институтында та-
рих факультетін құру туралы шешім қабылдан-
ды. 

Тіл және әдебиет институтының алғашқы ди-
ректоры жағрафия ғылымдарының кандидаты, 
доцент Тайжанова Мүкарам Мұрзатқызы болды; 
одан кейін филология ғылымдарының кандида-
ты Қадыров Жанбай Тұрарұлы басқарды.

Қазіргі уақытта Тіл және әдебиет иституты-
ның директоры филология ғылымдарының  кан-
дидаты, доцент Таласпаева Жанар Серкешқызы. 
Оқу-тәрбие жұмысы бойынша директордың 
орынбасары филология ғылымдарының канди-
даты, доцент Ғазиза Қайыржанқызы Қожағұло-
ва; ғылыми жұмыс пен сапа менеджменті бойын-
ша директордың орынбасары филология ғылым-
дарының кандидаты, доцент Қуантаева Мархаба 
Есмағамбетқызы.

Институт құрамына  5 кафедра кіреді, оның 
ішінде, 3 кафедра түлектер дайындап шығарады:

· қазақ филологиясы кафедрасы (каф. меңге-
рушісі    Ж.Т.Қадыров, ф.ғ.к., доцент);

· орыс тілі мен әдебиеті  кафедрасы (каф. мең-
герушісі    З.П.Табакова, ф.ғ.д., профессор);

· герман филологиясы кафедрасы (каф. меңге-
рушісі    М.Е.Кәкімова, ф.ғ.к., доцент).   

2 кафедраның қызметкерлері университеттің 
басқа мамандықтарына жалпы білім беру циклі 
пәндері бойынша сабақ береді:

· қазақ тілі кафедрасы    (каф. меңгерушісі    
Т.А.Ахметова, п.ғ.к., доцент);

· шет тілдері кафедрасы  (каф. меңгерушісі    
И.А.Олькова,  ф.ғ.к., доцент).  

Институт келесі мамандықтар бойынша ма-
мандар даярлайды:   

Бакалавриат: 
5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті; 
5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті;   
5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі; 
5В020700 – Аударма ісі;  
5В050400 - Журналистика. 
Магистратура: 
6М011800 - Орыс тілі мен әдебиеті; 
6М020500 – Филология: қазақ филологиясы;  
6М011900 -  Шет тілі: екі шет тілі. 
 Институт халықаралық, республикалық және 

аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция-
ларды, семинарлар мен олимпиадаларды өткіз-

ратуры  была Тайжанова Мукарам Мурзатовна, 
кандидат географических наук, доцент, затем 
Институт возглавлял Кадыров Жанбай Тураро-
вич, кандидат филологических наук, доцент. В на-
стоящее время директором Института языка и ли-
тературы является кандидат филологических на-
ук, доцент Таласпаева Жанар Серкешовна. За-
меститель директора по учебно-воспитательной 
работе – кандидат филологических наук, доцент 
Кожагулова Газиза Кайыржановна, заместитель 
директора по научной работе и менеджменту ка-
чества – кандидат филологических наук, доцент 
Куантаева Мархаба Есмагамбетовна.

В состав института входит  5 кафедр, 3  из кото-
рых являются выпускающими: 

· кафедра казахской филологии (зав. кафедрой    
Ж.Т.Кадыров, к.ф.н., доцент);

· кафедра русского языка и литературы (зав. ка-
федрой З.П.Табакова, д.ф.н., профессор);

· кафедра германской филологии (зав кафед-
рой М.Е.Какимова, к.ф.н., доцент);   

2 кафедры – преподают на других факультетах 
университета по всем специальностям дисцип-
лины общеобразовательного цикла: 

· кафедра казахского языка (зав. кафедрой   
Т.А.Ахметова, к.п.н., доцент);

· кафедра иностранных языков (зав. кафедрой 
И.А.Олькова,  к.ф.н., доцент).  

Институт осуществляет подготовку специа-
листов по следующим специальностям:   

Бакалавриат: 
5В011700 - Казахский язык и литература; 
5В011800 - Русский язык и литература;   
5В011900 - Иностранный язык: два иностран-

ных языка; 
5В020700 - Переводческое дело;  
5В050400 - Журналистика. 
Магистратура: 
6М011800 - Русский язык и литература; 
6М020500 - Филология: казахская филология;  
6М011900 -  Иностранный язык: два инос-

транных языка;
6М050400 -  Журналистика ( каз,рус).
Институт выступает инициатором проведения 

международных, республиканских, региональ-
ных научно-практических конференции, се-
минаров, олимпиад и т.д. 

На современном этапе деятельность институ-
та направлена на решение задач по дальнейшей 
интеграции в мировое образовательное и на-
учное сообщество по международным програм-
мам и программам академической мобильности. 
Таким образом, ППС и студенты принимают 
участия в таких международных образователь-
ных программах, как DAAD (Германская служба 
академических обменов); IREX (Американский 
Совет по международным исследованиям и обме-
нам); АО «Центр международных программ», 

144



уге бастамашы болады. Қазіргі кезде институт-
тың жұмысы халықаралық білім бағдарламасы 
мен академиялық ұтқырлық бойынша әлемдік 
және ғылыми қоғамдастыққа ену негізгі 
міндетін шешуге бағытталған.

Осы мәселеге орай, студенттер мен профес-
сор-оқытушылар құрамы мынадай халықаралық 
б а ғ д а р л а м а л а р ғ а  қ а т ы с а д ы :  D A A D  
(Академиялық алмасудың германдық қызметі); 
IREX (Халықаралық зерттеу мен алмасу бойын-
ша американдық Кеңес); ҚР Президентінің «Бо-
лашақ» шәкіртақысын тағайындауды жүзеге асы-
ратын «Халықаралық бағдарлама орталығы» 
АҚ; Managemernt Coiiege of Southern Africa 
(MANCOSA) (Іскерлік әкімшіліктің бакалавры» 
бағдарламасы); Гете Институты; JFDP – Junior 
Faculty Development Program (ЖОО оқытушыла-
рына арналған машықтандырушы); Эдмунд 
С.Маски (Muskie) шәкіртақы бағдарламасы 
(АҚШ-тың мемлекеттік департаменті бағдарла-
масы. Бұл АҚШ университеттерінде жоғары 
білімді мамандарға магистрлік дәреже алуға 
мүмкіндік береді); Fulbright Visiting Scholar 
Program (АҚШ департаменті демеушілік көрс-
ететін АҚШ-тың халықаралық зерттеу бағдарла-
масы) және т.б. Жыл сайын «Германияда оқуға 
арналған жазғы шәкіртақы» бағдарламасында  
«Герман филологиясы» мамандығының студент-
тері қатысады, жазғы демалысқа Германияға оқу-
ға жіберіледі. 

Институттың оқытушылар ұжымы көптілді 
тұлғаны  оқыту мен тәрбиелеу міндеттері мен фи-
лология және журналистика саласында жоғары 
білікті мамандар даярлауды оңтайлы шешіп ке-
леді. Ғалымдар билингвалды және полилингвал-
ды ортаны қалыптастыратын филология сала-
сында негізгі және қолданбалы ғылыми зерттеу-
лер жүргізеді. 

осуществляющий реализацию конкурса на при-
суждение стипендии Президента РК «Болашак»; 
Managemernt Coiiege of Southern Africa 
(MANCOSA) (Программа «Бакалавр делового ад-
министрирования»); Гете Институт; JFDP – 
Junior Faculty Development Program (Стажировка 
для преподавателей ВУЗов); Программа стипен-
дий Эдмунда С. Маски (Muskie) (Программа Гос-
департамента США. Программа предоставляет 
возможность специалистам с высшим образова-
нием получить магистерскую степень в универ-
ситетах США); Fulbright Visiting Scholar Program 
(Международная исследовательская программа 
в США, спонсируемая Госдепартаментом США) 
и другие. Летняя стипендия на обучение в Герма-
нии ежегодно в данной программе принимают 
участие студенты кафедры «Германской филоло-
гии»,  отправляются на обучение в Германию на 
летние каникулы.

Коллектив преподавателей института успеш-
но решает задачи обучения  и воспитания полия-
зыковой личности, подготовки специалистов вы-
сшей квалификации в области филологии и жур-
налистики. Учёные проводят фундаментальные 
и прикладные научные исследования в области 
филологии, способствующие формированию би-
лингвистической и полилингвистической среды. 

Кафедра казахского языка была образована в 
1996 году. У истоков кафедры казахского языка 
стоит кандидат педагогических наук, доцент 
К.М.Атыгаева. В 2002-2004 годы кафедру воз-
главлял кандидат филологических наук, доцент 
Ж.Т.Кадыров, в 2004-2010 годы - кандидат фило-
логических наук, доцент А.Т.Мухамеджанова. С 
2010 года заведующей кафедрой является канди-
дат педагогических наук, доцент Т.А. Ахметова. 

Кафедра обеспечивает обучение госуда-
рственному языку студентов 1-2 курсов русского 

145



Қазақ тілі кафедрасы. Қазақ тілі кафедрасы 
1996 жылы құрылды. Кафедраны басқаруға педа-
гогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Атығаева Клара Мінайдарқызы тағайындалды. 
2002-2004 жылдары  кафедра меңгерушісі қыз-
метін филология ғылымдарының кандидаты, до-
цент Қадыров Жанбай Тұрарұлы атқарды. 2004 
жылдан 2010 жылға дейін кафедраға филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент Мұхамеджа-
нова Айнагүл Тастемірқызы басшылық етті. 
2010 жылдан кафедраны педагогика ғылымда-
рының кандидаты, доцент Татьяна Әлімжанқы-
зы Ахметова басқарып отыр. 

Қазақ тілі кафедрасы университеттің барлық 
мамандықтарының  орыс топтарында оқитын  1-
2 курс студенттеріне мемлекеттік тілді үйретеді. 
Қазіргі кезде кафедраның құрамында 24 оқыту-
шы жұмыс істейді, оның ішінде, 12 ғылым кан-
дидаты:  п.ғ.к., доцент Т.Ә.Ахметова, п.ғ.к., до-
ц е н т  К . М . Ат ы ғ а е в а ,  ф . ғ . к .  д о ц е н т  
А.С.Ысмағұлова,  ф.ғ.к., доцент Ғ.Қ.Қожағұло-
ва, ф.ғ.к., доцент А.С.Бейсенбаева, ф.ғ.к., доцент 
Д.Қ.Қуандықова, ф.ғ.к., доцент Г.Ж.Сейполди-
нова, ф.ғ.к., доцент Ж.Т.Қошанова, ф.ғ.к., доцент 
М.Е.Қуантаева, ф.ғ.к., доцент А.С Жамитова, 
ф.ғ.к., аға оқытушы А.Ж.Шайкенова, ф.ғ.к., аға 
оқытушы С.Ж Жуанышпаева; 6 ғылым магистрі: 
Т.А.Сауытова, М.С.Ауғанбаева, Қ.Қ Таймулли-
на, Г.Т. Мұхамеджанова, Б.Т.Мұқанова Ә.Б.Ши-
ражиева; аға оқытушылар: Б.Ы.Батырова, 
Д.Б.Сансызбаева, К.К. Мұсылманбекова; оқыту-
шылар: С.Б Иманова, Н.М Баекина.

Кафедра  оқытушылары жыл с айын 
біліктілікті арттыру курстарынан өтеді. Соңғы 
үш жыл ішінде 13 оқытушы Алматы, Астана қа-
лаларында, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ жа-
нындағы ҚДБАИ-да өз біліктіліктерін арттырды.

Кафедра оқытушыларының еңбектері бағала-
нып облыс, университет көлеміндегі алғыс хат-
тармен, мақтау қағаздарымен марапатталды. 
Айта кетсек, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ рек-
торының грамотасымен марапатталғандар: 
Т.А.Ахметова, К.М.Атығаева, Ғ.Қ. Қожағұлова, 
Т.А.Сауытова, Б.Ы.Батырова, Г.Ж.Сейполдино-
ва, А.С.Бейсенбаева, Д.Б.Сансызбаева, 
А.Ж.Шайкенова, М.Е.Қуантаева. Облыс көл-
емінде марапатталғандар: К.М.Атығаева, 
Қ.Қ.Қожағұлова, Т.А. Сауытова, Б.Ы.Батырова, 
А.С.Жамитова, А.С.Бейсенбаева.

Кафедра осызаманғы техникалық құралдар-
мен, компьютерлік техникамен жабдықталған: 
мультимедия-лингофон сыныбы, мультимедия-
лық кешен, интерактивті тақта орнатылған.  Тех-
никалық және ақпаратты құралдарды қазақ тілін 
үйретуде тиімді қолдану үшін кафедрада мульти-
медия-лингофон сыныбына арналған оқытушы-
лардың электронды сабақтар базасы бар, инте-
рактивті тақта мен мультимедиялық кешенді қол-

отделения на всех специальностях университе-
та. На сегодняшний день на кафедре трудятся 24 
преподавателя, из них 12 кандидатов наук: зав. ка-
федрой к.п.н., доцент Т.А. Ахметова, к.п.н., до-
цент К.М. Атыгаева, к.ф.н., доцент А.С. Исмагу-
лова, к.ф.н., доцент Г.К. Кожагулова, к.ф.н., до-
цент А.С.Жамитова, к.ф.н., доцент А.С. Бейсен-
баева, к.ф.н., доцент Д.К. Куандыкова, к.ф.н., до-
цент Г.Ж. Сейпульдинова, к.ф.н., доцент М.Е. Ку-
антаева, к.ф.н.,  доцент Ж.Т. Кошанова, к.ф.н., 
старший преподаватель С.Ж. Жуанышпаева, 
к.ф.н., преподаватель А.Ж. Шайкенова; 6 магис-
тров наук: Т.А. Сауытова, М.С. Ауганбаева, К.К. 
Таймуллина, Г.Т. Мухамеджанова, Б.Т. Мукано-
ва, А.Б. Ширажиева; старшие преподаватели: 
Б.И. Батырова, Д.Б. Сансызбаева., К.К. Мусыл-
манбекова; преподаватели: Н.М. Баекина, С.Б. 
Иманова.

Преподаватели ежегодно проходят курсы по-
вышения квалификации, так, за последние три го-
да 13 преподавателей кафедры прошли курсы по-
вышения квалификации в городах Алматы, 
Астана, 57 - на базе ИППК при СКГУ им. М.Ко-
зыбаева.  

Добросовестный и безупречный труд препо-
давателей кафедры отмечен грамотами, благо-
дарностями и похвальными листами как на уров-
не университета, так и на уровне области. Грамо-
тами ректора СКГУ им. М.Козыбаева награжде-
ны: Т.А.Ахметова, К.М.Атыгаева, Г.К. Кожагу-
лова, Т.А.Сауытова, Б.И.Батырова, Г.Ж.Сейпуль-
динова, А.С.Бейсенбаева, Д.Б.Сансызбаева, 
А.Ж.Шайкенова, М.Е.Куантаева. 

На областном уровне имеют награждения: 
К.М.Атыгаева, Г.К.Кожагулова, Т.А. Сауытова, 
Б.И.Батырова, А.С.Жамитова, А.С.Бейсенбаева.

Кафедра оснащена современным техничес-
ким оборудованием, компьютерной техникой: 
имеется мультимедийно-лингафонный класс, 
мультимедийный комплекс, установлена инте-
рактивная доска. Для эффективности использо-
вания технических и информационных средств 
на занятиях казахского языка на кафедре создана 
база электронных уроков, разработанных препо-
давателями кафедры для работы в мультимедий-
но-лингафонном классе, картотека тем занятий с 
применением интерактивной доски и мультиме-
дийного комплекса. 

Кафедра осуществляет свою деятельность по 
трем направлениям: учебно-методической, на-
учной и воспитательной. 

Доцент Т.А. Ахметова работает над пробле-
мой организации самостоятельной работы сту-
дентов на занятиях казахского языка. Изучению 
данной темы посвящено ее учебное пособие 
«Оқытудың кредиттік жүйесінде қазақ тілі са-
бақтарында студенттердің өздік жұмысын ұйым-
дастыру». Темой исследования доцента К.М. 
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дану арқылы жүргізілетін сабақтардың тақы-
рыптары жүйеленген. 

Кафедраның жұмысы үш бағытта жүргізіледі: 
оқу-әдістемелік, ғылыми және тәрбие жұмысы.

Доцент Т.А.Ахметова қазақ тілі сабақтарында 
студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру 
мәселесін қарастырады. Осы тақырыпқа байла-
нысты «Оқытудың кредиттік жүйесінде қазақ 

тілі сабақтарында студенттердің өздік жұмысын 
ұйымдастыру» оқу құралы шықты. Доцент К.М. 
Атығаева студенттердің диалогтік сөйлеуін да-
мыту тақырыбында зерттеу жұмысын жүргізеді.  
Доцент Ғ.Қ. Қожағұлова «Қазақ тіліндегі әскери 
лексика» монографиясын шығарды, бұл еңбек 
әскери лексиканы қолдану мәселесіне арналады. 
Доцент А.С.Жамитова студенттердің сөздік қо-
рын тұрақты тіркестер арқылы байыту және 
М.Жұмабаев шығармашылығын тереңірек зерт-
теу тақырыбында жұмыс жүргізеді. Осы тақы-
рыпқа байланысты «Мағжан туындыларының 
көркемдігі мен өміршеңдігі» оқу құралы жарық 
көрді. Доцент Д.Қ. Қуандықованың ғылыми зерт-
теу тақырыбы: «Е. Бөкетов – аудармашы  және 
әдебиеттанушы». Доцент Г.Ж. Сейполдинова-
ның зерттейтін тақырыбы үйрететін блог құру 
мен қолдану арқылы қазақ тілін үйренуге деген 
қызығушылықтарын арттыру болып отыр. Оқы-
тушы Висконсин-Мадисон (АҚШ) университе-
тінде ғылыми машықтандырудан өту кезінде 
зерттеу тақырыбы негізінде бай материал жинақ-
таған. Доцент М.Е.Қуантаева аударманың теори-
ясы мен тәжірибесін зерттеумен айналысады.  
Аударманың ерекшелігі «Аударманың ұлттық 
өзіндік ерекшелігі: түпнұсқа мен аударманың 
сәйкестігі» деген оқу құралында жинақталған. 
Ж.Т. Қошанова студенттердің сөйлеу әрекеті мен 
сөздік қорын байыту мақсатында көркем әдеби-
етті оқу тәжірибесін енгізді. 

Кафедрада оқу-әдістемелік бірлестік жұмыс 
істейді. Жетекшісі – ф.ғ.к., доцент Д.Қ.Қуанды-

Атыгаевой является развитие диалогической ре-
чи студентов. Доцент Г.К. Кожагулова является 
автором монографии «Қазақ тіліндегі әскери лек-
сика», посвященной проблеме использования во-
енной лексики. Темой исследования доцента 
А.С. Жамитовой является обогащение словарно-
го запаса студентов через усвоение устойчивых 
словосочетаний, углубленное изучение творчес-

тва М.Жумабаева.  Именно дан-
ной проблеме посвящено ее 
учебное пособие «Мағжан ту-
ындыларының көркемдігі мен 
өміршеңдігі». Темой научного 
исследования доцента Д.К. Ку-
андыковой является «Е.Бөк-
етов-аудармашы және әдебиет-
танушы». Доцент Г.Ж. Сей-
пульдинова работает над про-
блемой повышения интереса к 
изучению казахского языка че-
рез создание и использование 
обучающего блога. В данном на-
правлении ею накоплен матери-
ал на основе исследовательских 
работ, проведенных во время 
научной стажировки в универ-
ситете Висконсин-Мадисон 

(США). Доцент М.Е. Куантаева занимается из-
учением проблемы теории и практики перевода.  
Особенности перевода отражены в ее учебном 
пособии «Национальное своеобразие перевода: 
проблемные соотношения оригинала и перево-
да». Ж.Т. Кошанова практикует в работе чтение 
художественной литературы, что способствует 
обогащению словарного запаса и развитию 
устной речи студентов.  

На кафедре действует методическая секция по 
казахскому языку, руководитель – к.ф.н., доцент 
Д.К.Куандыкова. В перспективе кафедра плани-
рует в данном направлении организацию и про-
ведение методико-пракических семинаров с при-
влечением коллег из колледжей, лицеев и школ 
города и области; внедрение в учебный процесс 
бинарных занятий.

Доцент Т.А.Ахметова, доцент Д.К.Куандыко-
ва, доцент Ж.Т.Кошанова, ст. преподаватели: 
Т.А.Саутова, Д.Б.Сансызбаева ежегодно учас-
твуют в качестве членов жюри на городских и об-
ластных олимпиадах и конкурсах. 

Доцент К.М.Атыгаева, доцент Д.К.Куандыко-
ва, ст. преподаватели Т.А.Саутова, Б.И.Батырова 
являются авторами трехуровневой программы 
по казахскому языку для сотрудников СКГУ им. 
М.Козыбаева. 

Большое внимание на кафедре уделяется про-
ведению культурно-воспитательных мероприя-
тий. Традиционными стали посещение резиден-
ции Абылай хана, историко-краеведческого му-
зея, театров.

Орыс тілі және әдебиеті кафедрасы · Кафедра русского языка и литературы 
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қова. Әдістемелік бірлестіктің отырыстарында 
қазақ тілін оқыту әдістерінің теориялық және 
тәжірибелік аспектілері қарастырылады. Әдісте-
мелік бірлестіктің отырыстары шеберлік сыны-
бы,  дөңгелек үстел түрінде өтеді. Бірлестіктің ал-
дағы мақсаты – мектеп, лицей және колледж оқы-
тушыларын тарту арқылы әдістемелік семинар 
өткізу. Қала және облыс көлеміндегі тәжірибелі 
әдіскерлерді жұмылдыра отырып, тәжірибе алма-
су, сонымен қатар, оқу үрдісіне бинарлық сабақ-
тарды енгізу.  

Доценттер Т.А.Ахметова, Д.Қ.Қуандықова, 
Ж.Т.Қошанова, аға оқытушы  Т.А.Сауытова, 
Д.Б.Сансызбаева жыл сайын қалалық және об-
лыстық олимпиадаларда, байқауларда әділ қазы 
мүшесі ретінде қатысады. 

Доценттер К.М.Атығаева, Д.Қ.Қуандықова, 
аға оқытушылар Т.А.Сауытова, Б.Ы.Батырова 
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ қызметкерлеріне 
арналған қазақ тілінен үш деңгейлік бағдарлама-
ның авторлары болып табылады. 

Кафедрада тәрбиелік мәні бар мәдени іс-
шараларды өткізуге аса көңіл бөлінеді. Абылай 
хан резиденциясы, тарихи-өлкетану мұражайы, 
театрларға апару дәстүрге айналды.

Герман филологиясы кафедрасы. Герман фило-
логиясы кафедрасының тарихы шет тілдер ка-
федрасының тарихымен тығыз байланысты. 
1972 жылы К.Д.Ушинский атындағы Петропавл 
педагогикалық институты тарих-филология фа-
культетінде «Ағылшын тілі, ағылшын тілі 
мұғалімі» мамандығы бойынша ағылшын тілі 
бөлімі ашылды. Алғашында студенттер саны 50 
адам болып, оларға үш оқытушы білім берді. 
Олар Ленинград мемлекеттік университетінің 
түлегі, филология ғылымдарының кандидаты 
М.А.Ильина, АШТПИ  Жоғары педагогикалық 
курс түлегі Е.П.Тетюхин және осы оқу орнының 
түлегі Р.С.Әлжанова. Кейін оқытушылар қата-
рын Көкшетау педагогикалық институтының 
түлектері В.Н.  Бушланов, В.Б Феденёв  және 
АШТПИ түлегі Н.Д.Шкарупа толықтырды. 

1973 жылы тарих-филология факультетінің 
құрамында ағылшын тілі кафедрасы ашылды. 
Оның меңгерушісі болып Ильина Маргарита 
Алексеевна тағайындалды.

Осы жылдар аралығында шет тілдері мен ағыл-
шын тілі кафедралары бір қосылып, бір бөлінді. 
1992 жылы барлық мамандықтар студенттеріне 
ағылшын тілі мен неміс тілі бойынша сабақ бе-
ретін шет тілдер кафедрасы мен ағылшын тілі ка-
федрасына бөлінді.  

Бірнеше жылдар бойы кафедрада келесі оқы-
тушылар жұмыс істеді: А.Т.Левкович, Д.К.Касе-
нова (Байбусинова), И.И. Солоненко, Л.В.Чер-
нышова, И.Т. Головина, Л.А.Головина – филоло-
гия ғылымдарының кандидаты; В. Гейнц, Т.Н. 
Станович,  Г.В.Бабалова – филология ғылымда-

История кафедры германской филологии тес-
но связана с историей кафедры иностранных язы-
ков, в рамках которой в 1972 году на Историко-
Филологическом факультете Петропавловского 
Педагогического Института (ППИ) им. 
К.Д.Ушинского  было открыто отделение ан-
глийского языка   по специальности 
«Английский язык – учитель английского язы-
ка».   Обучение первого  набора в количестве 50 
студентов осуществлялось  тремя преподавате-
лями по данной специальности:  Ильиной М.А. 
выпускницей Ленинградского государственного 
университета, кандидатом филологических на-
ук, Тетюхиным Е.П. - выпускником Высших Пе-
дагогических Курсов при АПИИЯ  и 
Альжановай  Р.С. - выпускницей АПИИЯ. Впос-
ледствии к ним присоединились два выпускника 
Кокчетавского Педагогического Института - 
Бушланов В.Н. и Феденёв В.Б. и  выпускница  
АППИЯ Шкарупа Н.Д.

В 1973  было образовано  новое подразделе-
ние в составе Историко-Филологического фа-
культета – кафедра Английского языка, заведую-
щей которой стала Ильина Маргарита 
Алексеевна. 

В течение этого времени неоднократно осуще-
ствлялось слияние и разделение кафедр инос-
транных языков и   английского языка. В 1992 г. 
кафедра была разделена на   кафедру иностран-
ных языков, ведущих подготовку студентов всех 
специальностей  по  английскому  и немецкому 
языкам и на кафедру английского языка.

В течение многих лет в этот период на кафедре 
работали следующие преподаватели:    Левкович 
А.Т., Касенова (Байбусинова) Д.К., Солоненко 
И.И., Чернышова Л.В.,  Головина И.Т., Головина 
Л.А.- кандидат филологических наук,  В. Гейнц, 
Станович Т.Н.,  Бабалова Г.В.- доктор филологи-
ческих наук,  в данное время работает на кафедре 
английского языка,  г. Омск,   Е.А. Свиридова – 
доцент, кандидат филологических наук кафедры 
английского языка,  г. Омск,  Д.М. Верткин – пер-
вый магистр кафедры, получивший затем сте-
пень PhD в Ланкастерском университете в 
Англии,  Г.К Кенжебулатова – кандидат филоло-
гических наук, обучавшаяся по магистерской 
программе  в одном из университетов США,  
Н.В. Вертянкина  - кандидат филологических на-
ук,  М. Ермуканов, В.Б.Феденёв- кандидат фило-
логических наук, Косова Л.Б. – учитель высшей 
категории первого городского общеобразова-
тельного лицея г. Петропавловска и др.

В 1994 году по инициативе  заведующей ка-
федрой английского языка Н.Г.Семеновой ка-
федра английского языка была преобразована в 
кафедру германской филологии. В этот период 
были введены другие специальности:  « История 
и немецкий язык », « История и английский 
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рының докторы, қазіргі кезде Омбы қаласында 
ағылшын тілі кафедрасында жұмыс істейді; Е.А. 
Свиридова – филология ғылымдарының канди-
даты, доцент Омбы қаласында ағылшын тілі ка-
федрасында жұмыс істейді; Д.М. Верткин – 
бірінші  кафедра магистрі, кейін ол  Англиядағы  
Ланкастерск университетінде білімін жалғасты-

рып, PhD дәрежесіне ие болды. Г.К. Кенжебола-
това – филология ғылымдарының кандидаты,  
АҚШ университетінің бірінде магистрлік бағ-
дарлама бойынша оқып жүр; Н.В.Вертянкина – 
филология ғылымдарының кандидаты, 
М.Ермұқанов, В.Б.Феденёв - филология ғылым-
дарының кандидаты, Л.Б.Косова Петропавл қала-
сының жалпы білім беретін бірінші лицейдің жо-
ғары санатты мұғалімі және т.б. 

1994 жылы ағылшын тілі кафедра-
сының меңгерушісі  Н.Г. Семенова-
ның бастамасымен ағылшын тілі ка-
федрасы герман филологиясы болып 
өзгертілді. Осы кезде «Тарих және не-
міс тілі», «Тарих және ағылшын тілі» 
мамандықтары ашылды. 

1996 жылдан бастап әр жылдары  ка-
федраны  В.Б.Феденёв, Г.К Кенжебо-
латова,  Н.В.Вертянкина, Е.П. Тетю-
хин  басқарды. 

2005 жылдан кафедраны филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент 
Кәкімова Майра Еренғайыпқызы бас-
қарады. Кафедра әр жылдары тарих-
филология және филология факуль-
теттері құрамында болды.  ППИ-да не-
гізгі екі мамандық «Ағылшын тілі – орта мектеп 
мұғалімі» және «Шет тілі: екі шет тілі» бойынша 
жүргізілді. 1994-1998 жылдары «Тарих және 
ағылшын тілі» мамандығы бойынша мамандар 
даярлау жүргізілді. 1998 жылы «Шет тілі: екі шет 
тілі» мамандығы бойынша сырттай бөлім ашыл-
ды.            

язык».
 С 1996 года кафедрой руководили:  Феденёв 

В.Б.,  Кенжебулатова Г.К., Вертянкина Н. В., Те-
тюхин Е.П. 

С 2005 года и по настоящее время кафедру воз-
главляет доцент, кандидат филологических наук  
Какимова Майра Еренгаиповна.          Кафедра 

работала в составе факультетов, ко-
торые меняли свою принадлеж-
ность и названия. Основными  спе-
циальностями, по которым велась 
подготовка  в ППИ, являлись 
«Английский язык – учитель сред-
ней школы» и  «Иностранные язы-
ки: два иностранных языка». В 
1998-1994  велась подготовка  по 
с п е ц и а л ь н о с т и  « И с то р и я  и  
Английский язык». В 1998 году бы-
ло открыто заочное отделение по 
специальности «Иностранные язы-
ки: два иностранных языка».

В 2001-2008г.  велась подготовка  
по специальности «Иностранная 
Филология» (три выпуска). В 2000 
году  была введена специальность 
«Переводческое дело». С 2008 года 

по инициативе заведующей кафедрой Какимо-
вой М.Е. на кафедре была запущена программа 
обучения на казахском языке по педагогической 
специальности 5В011900(050119) – «Иностран-
ный язык: два иностранных языка», которая при-
звана способствовать созданию благоприятной 
среды для развития казахского языка как госуда-
рственного.

С 2011года кафедра осуществляет подготовку 
магистрантов по специальности: 6№011900 
«Иностранный язык: два иностранных языка».

Обновление  приоритетных научных направ-
лений кафедры осуществляется в  изучении и ап-
робации новых образовательных технологий и 
методик согласно  Концепции развития иноя-
зычного образования в республике Казахстан.     

Қазақ тілі сабағы · Занятие  по казахскому языку 

Қазақ тілі кафедрасы · Кафедра казахского языка
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2001-2008 «Шет тілі филологиясы» (үш жыл 
қатарынан түлектер) мамандығы бойынша да-
йындық жүргізілді. 2000 жылы «Аударма ісі» ма-
мандығы енгізілді. 2008 жылдан кафедра меңге-
рушісі М.Е Кәкімованың бастамасымен  қазақ 
т і л і н д е  « Ш е т  т і л і :  е к і  ш е т  т і л і »  
5В011900(050119) педагогикалық мамандығы бо-
йынша мамандар даярлау қолға алынды.  Бұл ма-
мандық мемлекеттік тіл,  қазақ тілінің дамуына 
қосылған мол үлес болды.

2011 жылдан бастап кафедра 6№011900 «Шет 
тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша маги-
стрлерді даярлауды жүзеге асырып келеді.

Кафедраның ғылыми бағытының дамуы Қа-
зақстан Республикасында шет тілін оқытуды да-
мытудың Концепциясына сәйкес білім берудің 
инновациялық әдістемесі мен технологиясын 
зерттеу мен  қолдануға байланысты болып отыр.  

2006 жылдан бері кафедраға оқытудың дең-
гейлік жобасы мен технологиясы енгізілді. Ол 
«Шет  тілін меңгеруде жалпы еуропалық құзіре-
ттілікке»  сәйкес бағаланады. Н.А. Назарбаев-
тың тіл саясатын жандандыруда герман филоло-
гиясы гуманитарлық сала мен педагогика сала-
сында жұмыс істей алатын білікті мамандарды 
даярлауға бар күшін салып келеді.  Кафедраның 
профессорлық-оқытушылар құрамы Британ 
білім Кеңесінің (British Council), Герман акаде-
миялық агенттігінің студенттермен алмасу бағ-
дарламаларында (DAAD), Гете-институты 
(Goethe Institute) мен Зерттеу және алмасу бо-
йынша халықаралық комитеттің (IREX) әр түрлі 
зерттеу-білім жобаларында және ғылыми-
практикалық семинарларына  және т.б. бағдар-
ламаларына белсене қатысады.

Кафедра оқытушылары М.Е.Кәкімова, 
Е.П.Тетюхин, А.Т.Федорова Кембридж универ-
ситеті сертификатының иегерлері.  Л.И. Иванова 
Британ Кеңесі сертификатына,  Қ.Б. Нұрғалиева 
Гете-институтының сертификатына ие болды. 
В.Н. Бушланов 30 жылдан астам уақыт ағылшын 
тілінің фонетикасынан сабақ беріп келеді. 

Кафедра доценті  Е.П. Тетюхин ACCELS 
«Ехсеііепсе in Teaching English and American 
Studies» бағдарламасының жеңімпазы атанды. 
2006 жылы ол JFDP бағдарламасының жеңімпа-
зы атанып, АҚШ университетінде  өтетін се-
минарға қатысуға мүмкіншілік алды. 2011 жылы 
қарашада Е.П. Тетюхин Маноадағы (Гонолулу, 
Гаваи, АҚШ) Гавай университеті жанындағы 
мүгедектер мәселесін зерттейтін орталықта қыс-
қа мерзімді тәлімгерліктен өтті.   2012 жылы қаң-
тарда  интервьюден табысты өтіп, «Fulbright 
Visiting Scholar Program» бағдарламасының же-
ңімпазы атанды, Қазақстан Республикасы Тәу-
елсіздігінің 10 жылдығына, 20 жылдығына орай  
үкіметтік марапаттары бар. Кафедраның аға оқы-
тушысы, филология ғылымдарының кандидаты 

С 2006 года на кафедре введена уровневая мо-
дель обучения,  технология обучения и оценива-
ния которой проводится согласно «Общеевро-
пейским компетенциям владения иностранным 
языкам». Претворяя в жизнь языковую политику 
Н.А. Назарбаева, кафедра «Германская филоло-
гия», уделяет особое внимание в деятельности 
по подготовке специалистов-билингвов, при-
званных работать в гуманитарной и педагогичес-
кой сферах казахстанского общества.  Они ак-
тивно участвуют в различных международных 
образовательных программах, конференциях, ме-
тодических семинарах различного уровня: Бри-
танского Совета по образованию (British 
Council), Германского академического агентства 
по обменным программам (DAAD), Гете-
института (Goethe Institute) и Международного 
комитета по исследовательским и обменным про-
граммам (IREX) мн. др. 

Преподаватели кафедры Е.П.Тетюхин, 
М.Е.Какимова, А.Т. Федорова являются облада-
телями сертификатов Кембриджского универ-
ситета (Cambridge University). Преподаватель  ка-
федры Л.И. Иванова имеет сертификат Британ-
ского Совета, преподаватель К.Б.Нургалиева - 
сертификат Гете-института. В.Н.Бушланов бо-
лее 30 лет преподает фонетику английского язы-
ка. 

Доцент кафедры  Е.П.Тетюхин стал победите-
лем программы ACCELS "Ехсellence in Teaching 
English and American Studies”. В 2006 году он 
стал победителем программы JFDP и получил 
право на прохождение стажировки в университе-
те США. В ноябре  2011года Е.П.Тетюхин   про-
шел кратковременную стажировку в Центре по 
изучению проблем инвалидов при Гавайском 
университете в Маноа (Гонолулу, Гаваи, США).  
В январе 2012  он успешно прошел интервью и 
стал финалистом программы  «Fulbright Visiting 
Scholar Program», имеет правительственные  на-
грады в честь 10-летия и 20-летия Независимос-
ти  Республики Казахстан. Старший преподава-
тель кафедры, кандидат филологических наук 
Е.Ю. Пузиков - победитель  конкурса по про-
граммы  JFDP в 2012 году, проходит стажировку  
в Америке.  Выпускница и  преподаватель ка-
федры «Германская филология» Е.Г Гертнер при-
няла участие в программе Германского образова-
тельно-информационного центра BIZ, принима-
ла участие в Международном форуме преподава-
телей немецкого языка, проводимом в городе 
Москва. К.А. Турсунбаева- магистр филологии,  
выпускница и  преподаватель кафедры успешно 
прошла программу дистанционного обучения 
Колледжа Льюиса и Кларка (Lewis & Clark 
College)  «Использование ресурсов сети Интер-
нет на уроке» (Integrating the Internet into 
Classroom), имеет сертификат по линии пос-
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Е.Ю.Пузиков JFDP бағдарламасының жеңімпа-
зы, 2012 жылы Америкада машықтандырудан өт-
уде. «Герман филологиясы» кафедрасының 
түлегі, әрі оқытушысы Е.Г. Гертнер BIZ Герман 
білім-ақпарат орталығының бағдарламасына 
және Мәскеу қаласында өткізілген неміс тілі оқы-
тушыларының халықаралық форумына қатыс-
ты. К.А.Тұрсынбаева филология магистрі, ка-

федраның түлегі, әрі оқытушысы, Льюис және 
Кларк колледжінің (Lewis & Clark College) «Са-
бақта Интернет желісінің ресурстарын қолдану» 
(Integrating the Internet into Classroom) тақыры-
бында  қашықтықтан оқыту бағдарламасынан 
сәтті өтті. 

Кафедрада дәстүрлі түрде «Қазіргі лингвисти-
каның өзекті мәселелері» тақырыбында ғылы-
ми-әдістемелік семинар өткізіліп тұрады, оның 
жетекшісі филология ғылымдарының кандида-
ты, доцент Е.П.Тетюхин. 

Институт қабырғасында студенттер тек акаде-
миялық дайындықтан өтіп қана қоймайды. 
Бірнеше тілді білетін тұлғаны қалып-
тастыруда лингвистикалық дағдыла-
рын жүзеге асырумен қатар, басқа 
елдің мәдениеті, салт-дәстүрімен та-
нысады, танымдары мен көзқараст-
ары дамиды. Студенттердің  «Бола-
шақ», IREX, DAAD халықаралық ал-
масу бағдарламалары мен әртүрлі ша-
раларға белсенді түрде қатысады.

Кафедра студенттері үнемі шет тілі 
бойынша республикалық олимпиада-
ға қатысып,  жүлделі орындарға ие бо-
л ы п  ж ү р  ( А . Е .  Аб д р и м о в а ,  
А .Е .Қасымова ,  У.Тыртышная ,  
А.Хомутовский, Д.Какпенова, А Мол-
дахметова, А.Балацкий ). 

 Түлектер Қазақстанның көптеген қалаларын-
да, Ресей, Англия, Қытай, Оңтүстік Африка, 
Франция, Голландия, Германия және т.б. мемле-
кеттерде жұмыс істейді. Олардың көбі Қазақ-
стандағы АҚШ, Ұлыбритания елшіліктерінде, 
KIMEP, АҚШ, Англия, Ресей Федерациясы, Қы-
тай, Франция, Германия университеттерінде, әр 
түрлі шет ел компанияларында, мектептерде, 

ольства США. 
Традиционными на кафедре стали проведение 

научно-методологического семинара на тему: 
«Актуальные проблемы современной лингвис-
тики», руководителем, которого является канди-
дат филологических наук, доцент кафедры 
Е.П.Тетюхин. 

Жизнь студентов в стенах института не огра-
ничивается академической подготов-
кой. Формированию полиязыковой лич-
ности способствует не только соверше-
нствование лингвистических навыков, 
но и постижение культуры другого наро-
да через знакомство с его обычаями и 
традициями. Мобильность студентов 
развивается посредством их активного  
участия в различных  мероприятиях, 
международных обменных программах 
«Болашак», IREX. DAAD  и др.

 Студенты кафедры постоянно учас-
твуют в республиканских олимпиадах 
по иносраннным языкам и неоднократ-

но занимают призовые места.
Выпускники кафедры успешно работают во 

многих городах Казахстана, России, Англии, Ки-
тая, Южной Африки, Франции, Голландии, Гер-
мании и др. Многие из них работают в пос-
ольствах США, Великобритании в  Казахстане, 
KIMEP, университетах США, Англии, Россий-
ской Федерации, Китая, Франции, Германии, раз-
личных иностранных компаниях, школах, гим-
назиях, лицеях ведущих вузах Казахстана, ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Коллектив кафедры - молодой, перспектив-
ный коллектив, лингво-компетентный для кото-

рой характерно добросовестное отношение к ра-
боте, высокая требовательность к себе, мобиль-
ность, творческая инициатива, дружеская под-
держка, стремление реализовать возможности в 
качественной подготовке студентов.  

 Все это позволяет с оптимизмом смотреть на 
будущее кафедры «Германская филология». 

Кафедра   русского   языка   и   литературы   яв-
ляется   одной   из   ведущих  кафедр универси-
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гимназияларда, лицейлерде, Қазақстанның же-
текші оқу орындарында, алыс және жақын шет 
елдерде қызмет етеді. 

Кафедра ұжымының құрамы  - жас, келешегі 
зор. Кафедра  оқытушылары жұмысқа аса жауап-
кершілікпен қарайды, өздеріне деген талаптары 
мықты, шығармашылыққа әуес,  бастамашыл, 
бір-бірін қолдайды, студенттерге сапалы білім бе-
руде алдарына жан салмайды. Осы ерекшеліктер 
«Герман филологиясы» кафедрасының болаша-
ғына зор үмітпен қарауға мүмкіндік береді. 

Орыс тілі мен әдебиеті. Орыс тілі мен әдебиеті 
кафедрасы университеттің алдыңғы қатарлы ка-
федраларының бірі. Оның тарихы 1937 жылдан 
басталады. Әр кезде мұнда профессор И. А. Фи-
гуровский, Н. С. Рыжков, А. Е. Бескровный, Д. В. 
Уткин,  Г. С. Варлакова, М. Н. Горбачева сынды 
доценттер жұмыс істеді. Орыс тілі кафедрасын 
ұзақ жылдар бойы тіл білімінің мықты маманы 
ретінде Н. С. Рыжков басқарды. 1956 жылдан әде-
биет кафедрасында өз қызметін жас маман 
А.Е.Синеруков бастады, ол көп жылдар бойы 
осы кафедраға басшылық жасап, 2004 жылға 
дейін доцент болып жұмыс істеді. Ол кеңес әде-
биетінде дарынды шешен, жан-жақты ғалым ре-
тінде танылды.  70-жылдары орыс тілі кафедра-
сын доцент Г.С.Варлакова, ал  әдебиет кафедра-
сын Т.А.Рот басқарды. 1997 жылы орыс тілі мен 
әдебиеті кафедрасы біріктірілді. 25 жыл бойы 
орыс тілі кафедрасының, 1997 жылдан орыс тілі 
мен әдебиеті кафедрасын профессор З.П.Табако-
ва басқарып келеді.   

Орыс тілі мен әдебиеті  кафедрасында 
П.С.Слухаевскийдің жарты ғасырдан астам қыз-
мет етті. 20 жыл бойы кафедрада лаборант қыз-
метін И.В. Бабина мен Л.А. Лузанова атқарып ке-
леді. Олардың жасаған еңбектері мен студент-
терге деген жылы көзқарасы  кафедра ұжымын-
да достық қарым-қатынас орнатуға әрекет етеді.

Соңғы үш жылда З.П.Табакова – 1994 ж., 
Л.А.Капитанова – 1996 ж., Л.А.Крылова – 2001 
ж. докторлық диссертация қорғады. Кафедрада 
магистратура мен аспирантура ашылды. Про-
фессор З.П.Табакованың жетекшілігімен  Е. 
А.Твердохлебова, Е. В. Сабиева, И. В. Оспанова, 
Л. А. Бочкова,  Ж. К. Дәрібаева орыс тілінен, 
С.С.Ағыбаева, О.В.Васильева, С.М.Романенко 
орыс әдебиетінен кандидаттық дисертация қор-
ғады. Филология ғылымдарының докторы, про-
фессор З.П.Табакованың бастамасымен СҚМУ 
негізінде «Орыс тілі» мамандығы бойынша кан-
дидаттық  диссертация қорғау бойынша  Кеңес 
құрылды. Аймақтық кеңестің жұмысына Қазақ-
стан мен Ресейдің әр түрлі жоғары оқу орында-
рынан  ғалымдар қатысты.

З. П.Табакованың ғылыми мектебі елімізге 
және шет елдерге кеңінен таныс. Осы және басқа 
да ғылыми жетістіктері үшін ғалымның есімі 

тета. Её история начинается   c 1937 года.  За про-
шедшие годы на кафедре работали прекрасные 
учёные: проф. И.А. Фигуровский и доценты: 
Н.С.Рыжков, А.Е.Бескровный, Д.В.Уткин, 
Г.С.Варлакова, М.Н.Горбачёва и многие другие. 
Одним из первых заведующих кафедрой русско-
го языка долгое время был доцент Н.С.Рыжков – 
человек всесторонней лингвистической эруди-
ции. С 1956 года на кафедре литературы начал 
свою деятельность молодой преподаватель 
А.Е.Синеруков, который впоследствии многие 
годы возглавлял эту кафедру, а затем работал до-
центом до 2004 г. Страстный оратор, широко эру-
дированный ученый, он был лучшим специалис-
том по  советской литературе. В 70-е годы кафед-
рой русского языка руководила доцент Г.С.Вар-
лакова, а кафедрой литературы –  доцент Т.А.Рот. 
В 1997 году произошло объединение кафедр рус-
ского языка и литературы. В течение 25 лет зав. 
кафедрой русского языка,  а с 1997 – кафедрой 
русского языка и литературы руководит проф. 
З.П.Табакова.

Полвека проработал на кафедре русского язы-
ка и литературы  старший преподаватель 
П.С.Слухаевский. Более 20 лет работают на ка-
федре лаборанты И.В.Бабина и Л.А.Лузанова. 
Их добросовестный труд, доброе отношение к 
студентам способствуют созданию деловых и 
доброжелательных отношений в дружном кол-
лективе кафедры.

За последние годы на кафедре защищены 3 док-
торские диссертации: в 1994 г. – З.П.Табаковой, в 
1996 г. – Л.А.Капитановой, в 2001 г. – 
Л.А.Крыловой. При кафедре открыты магистра-
тура и аспирантура. Под руководством проф. 
З.П.Табаковой защитили кандидатские диссер-
тации по русскому языку Е.А.Твердохлебова, 
Е.В.Сабиева, И.В.Оспанова, Л.А.Бочкова,  
Ж.К.Дарбаева, О.В.Макарова, О.А.Сараева, 
С.В.Мисяченко, Сегизбаева К.К., Баяхметова 
А.С., Сиривля М.А.. В этот же период кандидат-
ские диссертации по литературе защитили 
С.С.Агибаева, О.В.Васильева, С.М.Романенко. 

В 2000 г. на базе СКГУ по инициативе профес-
сора, доктора филологических наук З.П.Табако-
вой был открыт совет по защите кандидатских 
диссертаций по специальности «Русский язык». 
В работе регионального совета принимали учас-
тие учёные из разных вузов Казахстана и России. 

Научная школа профессора З.П.Табаковой хо-
рошо известна не только в Казахстане, но и за ру-
бежом. Сведения о научной деятельности 
З.П.Табаковой помещены в международной эн-
циклопедии «Кто есть кто в современной русис-
тике», изданной в 1994 г. в Хельсинки, а также в 
республиканской и областной энциклопедиях, 
рассказывающих о выдающихся людях нашего 
региона. За большой вклад в образование и науку 
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1994 жылы Хельсинки қаласында басылып шық-
қан «Қазіргі орыс тілінің көрнекті зерттеуш-
ілері» энциклопедиясына енгізілген. З.П. Таба-
кованың ғылым мен білімге зор үлес қосқаны 
үшін ректордың, облыс әкімінің құрмет грамота-
ларымен марапатталған, Қазақстан Республика-
сының білім беру саласындағы мінсіз қызметі 
үшін «Қазақстан Республикасының білім беру 
ісінің үздігі», «Қазақстан Республикасының 
құрметті қызметкері» төсбелгілерінің, «Еңбек ар-
дагері», «Абыройлы қызметі үшін», «Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы» ме-
дальдарының иегері. З.П. Табакова Солтүстік Қа-
зақстан облысының құрметті азаматы.  

Филология  ғылымдарының докторы 
Л.А.Крылова орыс әдебиетін мәдениеттану 
тұрғысында зерттеп келеді. Л.А. Крылова мек-
тептермен тығыз байланыста жұмыс істейді, сту-
денттерге арнапе ашық сабақтар өткізеді. «Қа-
зақстан Республикасының оқу-ағарту ісінің 
үздігі» төсбелгісімен,  облыс әкімінің құрмет гра-
мотасымен, «Қазақстан Республикасы ғылымы-
ның дамуына үлес қосқаны үшін» төсбелгісімен 
марапатталған.

Осы кафедрадан тәлім алған алтын студенттер 
аймақтық, республикалық және халықаралық ғы-
лыми конференцияларға, пән олимпиадаларына 
қатысып, жүлделі орындарды иеленуде. Фило-
лог студенттер мен журналистер қызықты және 
мазмұнды жұмыстармен айналысады. «Лингва-
шоу», «Русская масленица», «Земля людей – зем-
ля языков» мерекелерін өткізу дәстүрге айнал-
ған.  «Русская масленица» мерекесін тойлау уни-
верситетте факультеттер арасындағы  жарыс 
түрінде өткізіледі. Филолог-студенттер бірінші 
орынды ешкімге берген емес, оларға бірнеше рет 
бас жүлде берілді.  

проф. З.П. Табакова награждена почетными гра-
мотами ректора, акима области, нагрудным знач-
ком «Отличник образования Республики Казах-
стан»; за особые заслуги в области образования 
Республики Казахстан награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник образования Рес-
публики Казахстан»; медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд», «20 лет Независимости 
Республики Казахстан». З.П.Табакова является 
Почетным гражданином Северо-Казахстанской 
области.

Доктор педагогических наук Л.А.Крылова ра-
ботает по проблеме изучения русской литерату-
ры в культурологическом аспекте. Л.А. Крылова 
имеет тесную связь со школой, проводит для сту-
дентов открытые уроки. Награждена нагрудным 
значком «Отличник просвещения Республики Ка-
захстан» и Почетной грамотой акима области, на-
граждена нагрудным знаком «За заслуги в разви-
тии науки Республики Казахстан».

Студенты филологических специальностей ак-
тивно участвуют в региональных,  республикан-
ских и международных научно-практических 
конференциях, предметных олимпиадах, зани-
мая призовые места. Студенты – филологи и жур-
налисты – живут интересно и содержательно. 
Стали традиционными праздники: «Лингва-
шоу», «Русская масленица», «Земля людей – зем-
ля языков». Праздник «Русская масленица» про-
водится в университете в форме соревнования 
между факультетами. Студенты-филологи ни 
разу не уступили первого места, неоднократно  
им  присуждался гран-при.

«Ни дня без строчки!» – такова первая запо-
ведь студента, готовящегося стать журналистом. 
Будущие журналисты сами издают газету «Пара-
сат», готовят передачи на одноименной телесту-
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Орыс тілі мен әдебиетінен 2005 жылы 
өткізілген республикалық олимпиаданың 
жүлдегері атанды, ал 2007 жылы Павлодар қала-
сында өткен  республикалық олимпиадада сту-
дент-филологтар командасы І орынға ие болды. 
2011 жылы орыс тілі мен әдебиетінен ММУ фи-
лиалында (Астана қ.) өткен республикалық олим-
пиадада  студент-филологтар командасы ІІ орын 
иеленді,  студент А. Миронова олимпиадада І 
орын алса, студент И. Яркович ІІІ орынға ие бол-
ды. 

Университеттің «Парасат» телестудиясының 
хабарларын екі тілде дайындап, осы аттас сту-
денттер газетін ай сайын көркем безендіріп, 
мәнді де сәнді етіп шығарып тарататын инсти-
туттағы «Журналистика» мамандығының сту-
денттері екенін мақтанышпен айтуға болады. 
«Журналистика» мамандығының түлектері Пет-
ропавл мен Қазақстан, Ресей қалаларының теле-
арналарында, газет редакцияларында  жемісті ең-
бек етіп келеді. Біздің түлектер Алматы және 
Астана қалаларында  жұмыс істейді.  Алматыда  
31 арнада,  КТК арнасында – Роман 
Александров; Константин Жирнов «Человек и за-
кон» бағдарламасында, Щеголенко Аннаны 
«ТВ-Центр» мәскеулік арнасында кездестіреміз. 

Кафедра құрылғаннан бері 5 мың филолог пен  
журналист даярлап шығарды. Көрнекті ақын, 
әдеби-көркем «Провинция» журналының редак-
торы Владимир Георгиевич Шестериковтың қа-
ламынан туған көркем шығармалар көпке мәлім. 
Олар: «Катер на Ишиме», «Лиловые снега», 
«Второе зрение» және т.б.  Осындай көрнекті 
тұлғалардың бірі – педагог, журналист әрі су-
ретші Василий Петрович Манзя деген түлегіміз. 
Педагогикалық біліммен қатар, суретшілік 
білімі бар. «За околицей»   лирикалық миниатю-
ра жинағының авторы.                                                                                                                                        

Орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының ха-
лықаралық қауымдастығы 2006 жылы Елена Вик-
торовна Коноплеваны А.С.Пушкин атындағы ме-
дальмен марапаттады. 

         Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасы 
75жылдық  жолдан өтіп, өзінің мүшеліне жан-
жақты дамыған, білім беру ісі мен ғылыми 
жұмыстар жөнінде алға қойған міндеттерді абы-
роймен орындауға қабілетті дәрежеге жетіп от-
ыр. Бұл кафедра көптеген түлектерге ғалым және 
ақын болуды үйретті, білікті маман болуға жол 
ашты. Қазіргі кезде кафедра ең қажетті маман-
дарды, яғни, мұғалімдер, журналистер, газет 
тілшілерін даярлап шығаруда. 

Шет тілдер кафедрасы. Шет тілдер кафедра-
сының тарихы бай және қызықты. 1955 жылы жо-
ғары оқу орындарында оқытылатын жалпы білім 
беретін пәндердің көлемін кеңейтуге байланыс-
ты шет тілі  (неміс тілі) пәні енгізілді. Шет тілі 
оқытушыларының шағын  ұжымы 1957 жылға 

дии. Эти передачи еженедельно выходят в эфир 
на областном телеканале. Выпускники специ-
альности «Журналистика» работают во всех  ре-
дакциях газет и на всех ТВ-каналах города Пет-
ропавловска. Наши выпускники работают в 
Астане,  Алматы на 31 канале,  на канале КТК – 
Роман Александров, Константина Жирнова мы 
встречаем в Московской передаче «Человек и за-
кон», Щеголенко Анну – на московском канале 
«ТВ-Центр». 

За годы существования кафедрой подготовле-
но не менее 5 тысяч филологов и журналистов. 
Особую гордость кафедры заслужили многие вы-
пускники. 

Шестериков Владимир Георгиевич писатель, 
поэт, член Союза писателей Казахстана, трижды 
лауреат премии Союза журналистов Казахстана. 
Автор книг: «Катер на Ишиме», «Лиловые сне-
га», «Второе зрение» и др. Манзя Василий Пет-
рович, журналист, художник,  автор сборника ли-
рических миниатюр «За околицей»  и  иллюстра-
ций к нему.                                                                                                                                               

Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ) награ-
дила в 2006 г. медалью А.С.Пушкина учителя-
филолога Е.В.Коноплёву. 

Кафедра русского языка и литературы будет от-
мечать своё 75-летие. За это время она помогла 
многим поколениям молодых найти себя. Помог-
ла кому-то стать ученым, кому-то – поэтом, а 
большей части своих питомцев –прекрасными 
учителями русской   словесности.   В   настоя-
щее   время      кафедра   выпускает  специалис-
тов  самых нужных профессий: учителей-
словесников и журналистов, газетчиков и теле-
визионщиков.

Кафедра иностранных языков имеет богатую 
и интересную историю. В 1955 году в связи с рас-
ширением спектра общеобразовательных дис-
циплин в перечень предметов, изучаемых в вузе, 
был введен иностранный язык (немецкий). Не-
большой коллектив преподавателей иностранно-
го языка в составе пяти человек относился к ка-
федре русского языка до 1957 года. В 1958 г. была 
организована кафедра иностранных языков, кото-
рую возглавила преподаватель немецкого языка 
Е.Ф.Егорова. 

Расширение преподавательского состава ка-
федры осуществлялось путем подготовки специ-
алистов из числа выпускников и приглашения 
опытных учителей, которые стали позднее ква-
лифицированными специалистами. Среди них 
М.А.Ильина, выпускница Ленинградского госу-
дарственного университета. После окончания ас-
пирантуры в Московском государственном уни-
верситете им. М.В.Ломоносова и защиты канди-
датской диссертации она возглавила коллектив 
кафедры и в течение ряда лет осуществляла руко-
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дейін орыс тілі кафедрасы құрамында болды. 
1958 жылы шет тілдері кафедрасы құрылды, оны 
неміс тілінің мұғалімі Е.Ф. Егорова басқарды. 

Кафедраның оқытушылар құрамын кеңейту 
мақсатында түлектер тартылып, тәжірибелі 
ұстаздар шақырылды. Кейін олар білікті маман-
дар атанды. Олардың ішінде, Ленинград мемле-
кеттік университетінің түлегі М.А. Ильина бар. 
Ол М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемле-
кеттік университетінің аспирантурасын аяқтап, 
кандидаттық диссертация қорғағаннан кейін, ка-
федра ұжымын басқарды. Бірнеше 
жыл бойы кафедраның оқу және ғы-
лыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыр-
ды. Үш онжылдық бойы көптеген 
атақты ғалымдар мен дарынды 
ұстаздар кафедра меңгерушісі қыз-
метін атқарды. Олардың ішінде, фи-
лология ғылымдарының кандидаты, 
КСРО жазушылар одағының 
мүшесі, поэзия мен проза жанры бо-
йынша неміс тіліндегі жинақтардың 
авторы В.К.Гейнц, филология ғы-
лымдарының кандидаты Н.Г. Семё-
нова,  доцент Л.Ф. Дик және т.б. Осы 
жылдар бойы шет тілі мен герман фи-
лологиясы  (бұрын ағылшын тілі ка-
федрасы деп аталған) кафедрасы қо-
сылған да, бөлінген де кездері бол-
ды.  Нәтижесінде 1992 жылы 1 маусымда жеке 
шет тілі кафедрасы ұйымдастырылды. 

1996 жылы мамырда екі ЖОО-ның қосылуы 
нәтижесінде (Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті мен Жоғары техникалық колледж) 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

құрылды. СҚУ мен ЖТК-ның шет тілдері кафед-
ралары қосылды. 2004 жылы тамызда шет тілдер 
кафедрасы Тіл және әдебиет институтының құра-
мына енді. Қазіргі кезде кафедраны Солтүстік Қа-
зақстан университетінің түлегі, филология ғы-
лымдарының кандидаты, доцент И.А.Олькова 
басқарады. 

водство учебной и научно-исследовательской ра-
ботой на кафедре. На протяжении трёх десятиле-
тий на этом посту сменилось немало известных 
ученых, талантливых педагогов. Среди них кан-
дидат филологических наук, член Союза писате-
лей СССР, автор многих сборников поэтических 
и прозаических произведений на немецком язы-
ке В.К.Гейнц, кандидат филологических наук 
Н.Г.Семёнова, доцент Л.Ф.  Дик и другие. В тече-
ние этого времени неоднократно осуществля-
лось слияние и разделение кафедр иностранных 

языков и германской филологии (ранее имено-
вавшейся кафедрой английского языка), и, нако-
нец, 1 июня 1992 г. была организована самостоя-
тельная кафедра иностранных языков. В мае 
1996 г. в результате объединения двух вузов горо-
да (Северо-Казахстанского университета и Выс-
шего технического колледжа) в единое учебное 

заведение – Северо-Казахстанский 
государственный университет – про-
изошло слияние кафедр иностран-
ных языков СКУ и ВТК в единую ка-
федру, а в августе 2004 года кафедра 
иностранных языков вошла в состав 
института языка и литературы. В на-
стоящее время   кафедру  возглавля-
ет кандидат филологических наук, 
доцент Олькова И.А., выпускница 
Северо-Казахстанского университе-
та. 

Долгое время на кафедре труди-
лись такие высококвалифицирован-
ные преподаватели как Е.В.Котова, 
выпускница Горьковского госуда-
рственного института иностранных 

языков; А.П.Варфоломеева, выпускница Тюмен-
ского государственного университета; Л.С.Се-
лина, выпускница Омского педагогического ин-
ститута. Все они обучали не одно поколение сту-
дентов английскому и немецкому языкам. Почти 
два десятилетия преподавали на кафедре 

Неміс тілінің интербелсенді сабағы  
Интерактивное занятие по немецкому языку 

Институттағы Жаңа жыл · Новый год в институте 
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Ұзақ жылдар бойы кафедрада жоғары білікті 
оқытушылар жұмыс істеді, олардың қатарында 
Горький мемлекеттік шет тілдер институты 
түлегі Е.В. Котова,  Түмен мемлекеттік универ-
ситетінің түлегі А.П. Варфоломеева, Омбы педа-
гогика институтының түлегі  Л.С.Селина. Осы 
ұстаздар бірнеше ұрпаққа ағылшын тілі мен не-
міс тілін үйретті. Екі онжылдық бойы кафедрада 
Л.В. Яровая, И.И. Солоненко, И.Т. Головина, Т.Н. 
Станович және т.б. ұстаздар жемісті еңбек етті. 
Бірнеше жылдар бойы кафедрада  М. Тореза 
атындағы Мәскеу шет тілдері институтының 
түлегі Ф.Г.Епифанова қызмет атқарды. Ол – жоға-
ры  білікті маман, атақты ғалым, геология бо-
йынша көптеген аудармалардың авторы. Соңғы 
кездері шет тілдері кафедрасының ұжымы жас 
мамандармен толықты. 27 оқытушы жұмыс 
істейді, оның он үші аға оқытушы және бір до-
цент.  Кафедрада екі филология ғылымдарының 
кандидаты, С.С. Әубәкірова мен  И.А. Олькова 
жұмыс істейді. Оқытушылардың біліктілігін арт-
тыру мақсатында екі әдістемелік секция неміс 
тілі мен ағылшын тілі жұмыс істейді. Әр секция-
ның оқытушылары сабақтарға арналған үл-
естірме материалдарын жасайды, сырттай 
бөлімде оқитын студенттерге арналған курстың 
қашықтықтан оқыту нұсқасын жасайды, оқу 
үрдісіне оқытудың жаңа технологиясын енгізеді. 
Оқу үрдісінде сонымен қатар, мультимедиялық 
лингофон кешені,  Smart-Board интерактивті тақ-
тасы белсенді қолданылады. Оқытушылар элек-
тронды оқулықтар нұсқасын дайындап, оларды 
сабақтарында кеңінен қолданады. 

Оқытушылар студенттер мамандықтарының 
ерекшелігін ескере отырып, әдістемелік құрал-
дар мен оқу-әдістемелік құралдар дайындап, бас-
паға ұсынады. Неміс тілінің оқытушылары 
«Wiedergeburt» қоғамы және Гёте-институтымен 
тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп келеді.

Кафедра оқытушылары Еуропалық одақ пен 
АҚШ елі университеттерінің халықаралық алма-
су бағдарламаларына, сонымен қатар, білім беру 
бойынша Британдық кеңес (British Council) се-
минарларына қатысады. Колумбия халықаралық 
университетінің Professionals International ағыл-
шын тілі мұғалімдерін халықаралық кәсіби 
түрде ұйымдастыру сертификаттарына ие. 

Кафедра оқытушылары жетекшілігімен  сту-
денттер ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. 
Студенттер өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыста-
рында әлеуметтік, тарихи, елтану және лингвис-
тикаға байланысты мәселелерді талқылайды. Ка-
федрада дәстүрлі түрде мынадай шаралар 
өткізіліп тұрады: мәнерлеп оқу байқауы, «Не? 
Қайда? Қашан?», елтанымдық викториналар 
және т.б. шаралар. Кафедра оқытушылары оқу-
әдістемелік тәжірибелерімен бөлісу мақсатында 
қала мен облыс  мектептерінің мұғалімдері 

Л.В.Яровая, И.И.Солоненко, И.Т.Головина, 
Т.Н.Станович и другие. В течение ряда лет тру-
дилась на кафедре  выпускница московского 
Института иностранных языков им. М.Тореза 
Ф.Г.Епифанова – высококвалифицированный 
специалист, известный ученый, автор многих пе-
реводов  по геологии. За последнее время состав 
кафедры иностранного языка пополнился моло-
дыми специалистами. Из 27 членов кафедры - 13 
старших преподавателей и один доцент. На ка-
федре работают два кандидата филологических 
наук – Аубакирова С.С. и Олькова И.А. В целях 
повышения квалификации преподавателей со-
зданы две методические секции: немецкого и ан-
глийского языков. Преподаватели каждой сек-
ции разрабатывают раздаточный материал для за-
нятий, создают дистанционные версии курсов 
для студентов заочного отделения, внедряют в 
учебный процесс новые технологии обучения. 
Активно используется в учебном процессе муль-
тимедийный лингафонный комплекс интерак-
тивная доска Smart-Board. Преподаватели ка-
федры разрабатывают электронные уроки, кото-
рые с успехом используются на занятиях.

Преподаватели разрабатывают и издают мето-
дические пособия,  учитывая специфику специ-
альностей студентов. Преподаватели немецкого 
языка тесно сотрудничают с обществом 
«Wiedergeburt» и Гёте-институтом. Преподава-
тели кафедры участвуют в международных об-
менных программах университетов стран Евро-
пейского союза и США, а также семинарах Бри-
танского Совета по образованию (British 
Council), являются обладателями сертификатов 
международной профессиональной организа-
ции учителей английского языка Professionals 
International (Колумбийского международного 
университета). Под руководством  преподавате-
лей кафедры студенты ведут научно-
исследовательскую работу. Они поднимают воп-
росы социального, исторического, страновед-
ческого и лингвистического характера,  прини-
мают участие в конкурсах студенческих научных 
проектов. На кафедре сложились традиции про-
ведения  внеаудиторных мероприятий: поэти-
ческий конкурс, игра «Что? Где? Когда?», стра-
новедческие викторины и др. Преподаватели ка-
федры охотно делятся учебно-методическим 
опытом на мастер-классах для учителей школ го-
рода и области, а также преподавателей коллед-
жей и Военного Института ВВ МВД РК. Они 
одними из первых начали использовать в процес-
се  вузовского преподавания элементы интерак-
тивных технологий обучения. 

Для подготовки квалифицированных кадров 
по казахскому языку и казахской литературе в Се-
верном регионе в 1989 году на историко-
филологическом факультете Петропавловского 
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үшін, сонымен қатар, колледж бен ҚР ІІД ҚК 
Әскери институты оқытушылары үшін  ше-
берлік сыныптарын өткізеді. Олар жоғары оқу 
орнының оқу үрдісінде алғашқы болып, оқыту-
дың интерактивті технологиясы элементтерін 
енгізді. 

Қазақ филологиясы кафедрасы. Қазақ тілі мен 
әдебиетінен біліктілігі жоғары мамандар дайын-
дау үшін Солтүстік аймақта 1989 жылы Петро-
павл педагогикалық институтының тарих-
филология факультетінде «Қазақ тілі мен әдеби-
еті» мамандығы ашылды. 1991 жылы қазақ фило-
логиясы кафедрасы құрылып, оның меңгерушісі 
ретінде педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент К.М.Атығаева тағайындалды.. Дәріс оқу 
үшін кафедраға атақты ақындар З.Әкімжанов, 
Ш.Малдыбаев, педагогтар Ә.Искакова, 
О.Нұрмұқанов, Р.Таженова шақырылды. Кафед-
ра құрамы Көкшетау педагогикалық институты-
ның түлектері  Г.Әлиева, Г. Синбаева, Семей пе-
дагогикалық институтының түлегі Ж.Таласпае-
вамен толықты. 

1993 жылы «Оқуы орыс тілінде жүргізілетін 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» маманды-
ғы бойынша алғашқы түлектер білім алып шық-
ты. 1994 жылы «Қазақ тілі мен әдебиеті» маман-
дығы ашылды. 

1995 жылы кафедра меңгерушісінің қызметіне 
педагогика ғылымдарының кандидаты,  доцент 
М.Ғ. Ғабдулина тағайындалды. Кафедра штатын 
білікті мамандармен қамтамасыз ету мен оқыты-
латын пәндердің ғылыми-әдістемелік деңгейін 
жоғарылату мәселесі көзделді. Мемлекеттік 
тілде алғаш рет доцент М.Ғ.Ғабдулинаның да-
йындауымен «Қазақ тілінен тест тапсырмалары» 
жинағы шықты. Кафедрада алғаш рет 1999 жы-
лы жас оқытушы Ж.С.Таласпаева «Ғ.Малдыбаев 
поэзиясындағы көріктеуіш құралдар» тақыры-
бында кандидаттық диссертация қорғады. 

Студенттер мен оқытушыларды ғылыми және 

педагогического института была открыта специ-
альность «Казахский язык и литература». В 1991 
году была создана кафедра казахской филологии, 
заведующей которой стала кандидат педагоги-
ческих наук, доцент К.М.Атыгаева. Для чтения 
лекций были приглашены известные поэты 
3.Акимжанов, Ш.Малдыбаев,  педагоги 
А.Искакова, О.Нурмуканов, Р.Таженова. Состав 
кафедры пополнился выпускниками Кокчетав-
ского педагогического института Г.Алиевой, 
Г.Синбаевой, выпускницей Семипалатинского 
педагогического института Ж.Таласпаевой.

В 1993 году состоялся первый выпуск по спе-
циальности «Казахский язык и литература в шко-
лах с русским языком обучения» в 1994 году - по 
специальности «Казахский язык и литература». 

В 1995 году на должность заведующего кафед-
рой была назначена доцент, кандидат педагоги-
ческих наук М.Габдулина. Кафедре необходимо 
было пополнить штат квалифицированными кад-
рами, повысить научно-методический уровень 
изучаемых дисциплин. Вышло первое методи-
ческое пособие на государственном языке «Тес-
товые задания по казахскому языку», подготов-
ленное доцентом М.Габдулиной. В 1999 г. моло-
дым преподавателем Ж.Таласпаевой была защи-
щена первая на кафедре кандидатская диссерта-
ция по теме: «Художественные средства поэзии 
Галыма Малдыбаева»

В целях обеспечения студентов и преподавате-
лей научной и методической литературы были из-
даны учебно-методические пособия доцентов 
М.Габдулиной «Фразеологизмдердің лексика-
грамматикалық сипаты»,  Ж.Кадырова  
«Солтүстік өңірдегі ақындар щығармашылығы-
ның жалғастығы», Ж.Таласпаевой «Өлең өрне-
ктері», Н.Смагуловой «Қазақ прозасындағы руха-
ни құндылық», М.Есматовой «Сөзжасамның тео-
риялық мәселелері», Ж.Кулибековой «Ғабитта-
ну». В связи необходимостью в  Северо-
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әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету мақ-
сатында доцент М.Ғабдуллинаның «Фразеоло-
гизмдердің лексика-грамматикалық сипаты», 
Ж.Қадыровтың «Солтүстік өңірдегі ақындар шы-
ғармашылығының жалғастығы», Ж. Таласпаева-
ның «Өлең өрнектері», Н. Смағұлованың «Қазақ 
прозасындағы рухани құндылық», М.Есматова-
ның  «Сөзжасамның теориялық мәселелері», Ж. 
Құлыбекованың «Ғабиттану» оқу-әдістемелік 
құралдары жарық көрді. Солтүстік Қазақстан об-
лысында мемлекекттік тілде іс жүргізуді енгізуді 
қамтамасыз ету үшін кафедра жанында қазақ тілі 
мен орыс тілін білетін студентерге екі жылдық ау-
дармашылар курсы ашылды, 

1999 жылы «Қазақ тілі мен әдебиеті, шет тілі» 
мамандығы ашылды. Осы жылы кафедра меңге-
рушісінің қызметіне филология ғылымдарының 
докторы, профессор Т.О. Есембеков тағайындал-
ды. Оның бастамасымен кафедра оқытушылары 
аспирантураға жіберілді, «Филология: қазақ фи-
лологиясы», ал кейін, «Журналистика» маман-
дығы бойынша магистратура ашылды. 

2000 жылдан бастап кафедра меңгерушісінің 
қызметін филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент Ж.С.Таласпаева атқарды. Кафедрада ғы-
лыми-зерттеу  жұмысы бойынша мәселе басты 
назарда болды. Мақсатты түрде жұмыс істеудің 
арқасында кандидаттық диссертациялар қорғал-
ды, ғылыми мақалалар жарияланып, ғылыми-
әдістемелік құралдар шыға бастады. Соңғы жыл-
дары Ж. Құлыбекова, Н. Смағұлова, М. Есмато-
ва, Г. Хамзина кандидаттық диссертация қорға-
ды. 

2001 жылы қазақ филологиясы жанынан 
З.Тайшыбайұлының бастамасымен «Журналис-
тика» мамандығы ашылды. Қазақстан Республи-
касының еңбегі сіңген қайраткері З.Тайшыбай-
ұлы инновациялық технология бойынша оқу-
лықтар шығарғаны үшін А.Байтұрсынов атында-
ғы медальға ие болды.

2005 оқу жылынан бастап қазақ филологиясы 
кафедрасы меңгерушісінің қызметін филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент   Ж.Т. Қады-
ров атқарып келеді. Қазіргі кезде жоғары білікті 
академиялық дәрежесі мен атағы бар мамандар 
студенттерге лекция оқиды. 

Кафедра ұжымы Қазақстанның жетекші оқу 
орындары: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Л.Н.Гу-
милев атындағы ЕҰУ, Е.Бөкетов атындағы 
ҚарМУ, Абай атындағы ҚазҰПУ-мен  ынтымақ-
тастықта жұмыс істейді. 

Кафедрада М.Жұмабаев, Ғ.Мүсірепов және 
С.Мұқанов атындағы дәрісханалар бар. Студент-
тер арнайы пәндерді оқуда лингофонды-
мультимедиалық сыныпта жұмыс істейді, олар-
ды оқытуда мультимедиялық кешен, интерак-
тивті тақта белсенді түрде қолданылады. Кафед-
рада оқытушылардың біліктілігін арттыру мақ-

Казахстанской области ведения делопроизво-
дства на двух языках, на базе кафедры организо-
вали двухгодичные курсы подготовки перевод-
чиков, где обучались студенты, владеющие ка-
захским и русским языками.

В 1999 году открылась новая специальность 
«Казахский язык и литература,  иностранный 
язык». В этом же году на должность заведующе-
го кафедрой был назначен доктор филологичес-
ких наук Т.Есембеков. По его инициативе откры-
та магистратура по специальности «Филология: 
казахская филология», а позднее  — по специ-
альности «Журналистика». 

В 2000 году на должность заведующего кафед-
рой была назначена доцент, кандидат филологи-
ческих наук Ж.Таласпаева. На кафедре была 
о п р е д е л е н а  п р о б л е м а т и к а  н а у ч н о -
исследовательской работы. Итогом целенаправ-
ленной работы стала защита кандидатских дис-
сертаций, публикация научных статей, научно-
методических разработок. Так, за последние го-
ды защищены кандидатские диссертации Ж.Ку-
либековой, Н.Смагуловой, М.Есматовой,  Г.Хам-
зиной. 

В 2001 году при кафедре казахской филологии 
под руководством профессора З.Тайшибая от-
крылась специальность «Журналистика». За со-
здание учебников по инновационным техноло-
гиям заслуженный  деятель  образования  Рес-
публики Казахстан З.Тайшибай был удостоен ме-
дали имени А.Байтурсынова.

С 2005 года кафедру возглавляет доцент, кан-
дидат филологических наук Ж.Кадыров. Сегод-
ня на кафедре студентам читают лекции высо-
коквалифицированные специалисты, имеющие 
академические звания и степени. Коллектив ка-
федры сотрудничает с ведущими вузами Казах-
стана: КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени 
Л.Н. Гумилева, КазНПУ имени Абая, КарГУ име-
ни Е.Букетова. При кафедре оборудованы имен-
ные аудитории М.Жумабаева, Г.Мусрепова и 
С.Муканова. Студенты имеют возможность из-
учать специальные дисциплины в мультимедий-
ном лингафонном классе, использовать мульти-
медийный комплекс, интерактивную доску. А 
также созданы 3 секции: лингвистическое имени 
А.Байтурсынова и литературное имени М.Жума-
баева, журналистики имени С.Садвакасова  кото-
рыми руководят кандидаты наук, доценты 
М.Габдулина, Ж.Кулибекова, профессор З.Тай-
шыбай, где рассматриваются актуальные про-
блемы казахского языкознания, литературоведе-
ния и журналистики. 

С 2004-2005 учебного года на специальность 
«Казахский язык и литература» начали   посту-
пать представители других национальностей, ко-
торые по окончании вуза успешно трудятся и вно-
сят  вклад в развитие государственного языка. За 
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сатында  3 секция:  М.Жұмабаев атындағы әде-
биет секциясы, А.Байтұрсынов атындағы лин-
гвистикалық секция, С.Сәдуақасов атындағы 
журналистика секциясы жұмыс істейді. Олар-
дың жетекшілері  ғылым кандидаттары мен до-
центтер М. Ғабдуллина,  Ж. Құлыбекова, про-
фессор З.Тайшыбай. Бірлестік отырыстарында 
қазақ тіл білімі,  әдебиеттану,  журналистика  ғы-
лымының,  сонымен қатар, оқу үрдісін оңтай-
ландырудың өзекті мәселелері қарастырылады. 

2004-2005 оқу жылында «Қазақ тілі мен әде-
биеті» мамандығына өзге ұлт өкілдері де оқуға 
түсті. Оларға мемлекеттік тілді мең-
геруде көмек көрсетілді.      

Студенттер оқу-педагогикалық 
және өндірістік  тәжірибеден қала 
мектептерінде өтеді. Тәжірибе кәсіби 
дағдыны қалыптастыруға, оқытуда 
интерактивті әдістерді қолдануды 
тәжірибелі ұстаздардан үйренуге 
мүмкіндік береді. 

Риддер қаласында республикалық 
форум шеңберінде өткен  «Тілі бірдің 
- тілегі бір» дебаттық турнирінде  «Қа-
зақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 
студенті Т.Антипина алғыс хатпен ма-
рапатталды. 

2011-2012 оқу жылында 2-курс сту-
денті Мелихова Д. Астана қаласында 
өзге тілді ұлт өкілдері арасында  
өткен «Мемлекеттік тілді білу - пары-
зың» республикалық олимпиадасына 
қатысып, ынталандыру сыйлығына 
ие болды. Аталмыш курстың студенті 
А.Сафронова Қазақстан халықтары 
тілдерінің ХІІІ фестивалінде СҚО-
ның жастары атынан Елбасы Н.На-
зарбаевпен телекөпір арқылы байла-
нысқа шықты. 

Біздің университетте «Парасат» те-
лестудиясы жұмыс істейді, «Журна-
листика» мамандығында оқитын сту-
денттер осы телестудияда жұмыс 
істейді.  Студия осызаманғы техника-
мен жабдықталған. Студенттер сабақ 
кезінде облыстық арна эфиріне шығатын теле-
сюжеттер  дайындайды.  

Университетте ай сайын «Парасат» газеті шы-
ғып тұрады. «Студент өмірінен», «Айтайын де-
генім», «Бұл қалай?», «Мәселе» деген айдарлар-
да студенттер мақаласы жарияланып тұрады. 

Кафедра оқытушыларының жетекшілігімен 
студенттер ғылыми-зерттеу жұмыстарымен бел-
сенді түрде айналысады. Доценттер Ж.С.Талас-
паева, Н.Қ.Смағұлованың жетекшілігімен Сәду-
ақасова А. Хайрат Р.дың республикалық ҒЗЖ – 2 
орын, доцент  Ж.С. Құлыбекованың жет-
екшілігімен Тауғұдіретова Б.  республикалық 
ҒЗЖ - 3 орынды иеленді. 

время учебы принимая участие в дебатном тур-
нире, который проходил в рамках Республикан-
ского форума «Тілі бірдің тілегі бір» в городе Рид-
дер, студентка Т.Антипина была отмечена благо-
дарственным письмом. Д.Мелихова  была учас-
тницей республиканской олимпиады «Мемле-
кеттік тілді білу – парызың» (г. Астана), V Курул-
тая международного общества «Қазақ тілі» 
(г.Кокшетау).  А.Сафронова  приняла участие в 
телемосте с президентом РК Н.Назарбаевым, 
ХІІІ областном фестивале языков народов Казах-
стане

В нашем университете работает телестудия 
«Парасат» для студентов, обучающихся по спе-
циальности «Журналистика». Студия оснащена 
современной техникой. Студенты во время заня-
тий готовят телесюжеты, которые выходят в 
эфир на областном канале. Студия  «Парасат» 
предоставляет отличную возможность студен-
там на практике освоить азы своей профессии. В 
университете ежемесячно выпускается газета 
«Парасат». В рубриках «Студент өмірінен», 
«Айтайын дегенім», «Бұл қалай?», «Мәселе» пе-
чатаются статьи студентов.

Студенты под руководством ученых кафедры 
постоянно участвуют и занимают призовые мес-

Е.П.Тетюхин жарыста 
Е.П. Тетюхин на соревнованиях 
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Оқытушылар мен студенттер университет, об-
лыс, республика көлемінде өткізілетін шығарма-
шылық байқауларға, мәдени және қоғамдық ша-
раларға белсенді қатысып отырады.

Университет баспасынан жас ақындардың 
«Шыңға шыққым келеді» атты өлеңдер жинағы 
жарық көрді. ҚР Мәдениет және ақпапарт ми-
нистрлігінің ұйымдастыруымен  «Менің Қазақ-
станым – менің жерім» атты жас дарындардың 
республикалық шығармашылық байқауында 
«Журналистика» мамандығының студенті Ф. Тас-
тамбековтің  «Қараша үйі Мұқаңның» өлеңдер 
жинағы І орынды иеленді.  «Журналистика» ма-
мандығының студенті Ж. Жұпархан облыстық 
ақындар айтысында «Ең жас ақын» деген номи-
нацияны иеленді,  Алматыда жас ақындар ара-
сында өткен «Жас ақындар» дүниежүзілік айты-
сында «Қызықты да тартымды» номинациясына 
ие болып,  дипломмен марапатталды 

Қазақ  филологиясы  кафедрасы  өз  түлек-
терін  мақтан  тұтады: А.Т. Мұхамеджанова – 
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың ОӘБ басты-
ғы; А.С. Бейсенбаева – филология ғылымдары-
ның кандидаты, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ 
жанындағы көпсалалы колледж директоры; 
Нәсиева Н.К. - С.Сейфуллин  атындағы аграрлық 
университетінің факультет деканы, филология 
ғылымдарының кандидаты; Оспанов К.Қ.– СҚО 
бойынша тілдерді дамыту басқармасының бас-
тығы; Р.Оспанов – «Хабар» агенттігінің СҚО-
дағы меншікті тілшісі; А.Солтанхан – «Айыртау 
таңы» газетінің редакторы; А.А.Нұрмұқанов – 
«Солтүстік Қазақстан» газетінің журналисі т.б. 

та - А.Садвакасова, Р.Хайрат, республиканский 
НИРс, 2 место, руководители: Ж.Таласпаева, 
Н.Смагулова; Б.Таугудретова, республиканский 
НИРс, 3 место, руководитель: Ж.Кулибекова и 
др.

 Наряду с учебой студенты успевают совме-
щать и творческую деятельность. Так например, 
в издательском центре университета выпущен 
сборник стихов молодых поэтов «Шыңға шық-
қым келеді», сборник стихов студента Ф. Тастам-
бекова «Қараша үйі Мұқаңның», который занял 1 
место на республиканском творческом  конкурсе  
молодых талантов «Менің Қазақстаным – менің 
жерім»,  организованный Министерством куль-
туры и информации РК. Студент  Ж.Жупархан 
стал обладателем номинации «Самый молодой 
акын» в областном айтысе акынов, был награж-
ден дипломом «Қызықты да тартымды» на все-
мирном айтысе «Жас ақындар», проходивший в 
городе Алматы среди молодых казахских акы-
нов.

Кафедра казахской филологии гордится свои-
ми выпускниками:А.Мухамеджанова – началь-
н и к  У М С  С К Г У  и м . М . К о з ы б а е в а ,  
А.Бейсенбаевой – директор МПК при СКГУ 
им.М.Козыбаева, К.Оспановым – начальник 
Управления развития языков СКО, Н.Насиевой – 
декан факультета Аграрного университета 
им.С.Сейфуллина, Р.Оспановым - собственный 
корреспондент агентства «Хабар», А.Солтанхан 
–  редактор  газеты «Айырт ау  т аңы» ,  
А.Нурмукановым – журналист газеты 
«Солтүстік Қазақстан» и др.
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Жаратылыстану-жағрафия факультеті (ЖЖФ) 
1937 жылы Петропавл мұғалімдер институты не-
гізі қаланған сәттен бастап құрылды. Факультет 
өзінің бай да мазмұнды тарихымен ерекшеле-
неді. 

Факультет құрамында болған кафедралар:
1937 ж. жаратылыстану-жағрафия факультеті 
1939 ж. жағрафия (П.С.Андреев) және жара-

тылыстану кафедрасы (П.Ф.Марчук) 
1955 ж. жағрафия, биология және химия ка-

федрасы (И.И.Волошин)
1961 ж. физикалық жағрафия (Г.Д.Овчинни-

ков), экономикалық жағрафия (А.А.Карстен), би-
ология (И.Ф.Поваренков), химия кафедрасы 
(А.К.Черепанов)

1963 ж. физикалық жағрафия, экономикалық 
жағрафия, зоология (А.П.Черноскач), ботаник-
тер (Н.Г.Шофиев), химия, ауыл шаруашылық не-
гізі (Н.Ф.Желнин), кейіннен «Ботаника» кафед-
расымен бірікті.

1969 ж. физикалық жағрафия, экономикалық 
жағрафия, зоология, ботаниктер, химия, анато-
мия және адам физиологиясы кафедрасы 
(А.М.Малыгин)

1985 ж. физикалық жағрафия, экономикалық 
жағрафия, зоология,  ботаниктер, химия, адам 
және жануарлар физиология кафедрасы 
(Н.Н.Семенов)

1991 ж. физикалық жағрафия, экономикалық 
жағрафия, зоология, ботаниктер, химия, физио-
логия және медицина негізі кафедрасы (С.И.Ло-
гинов). 

«Физиология және медицина негізі» кафедра-
сы бір жылдары «Физиология және валеология»,  
одан кейін «Физиология» кафедрасы деп аталып, 
2001 жылдан бастап дене шынықтыру факуль-
тетінің құрамына кірді.

Естественно-географический факультет 
(ЕГФ) организован с момента основания Петро-
павловского учительского института, в 1937г. Бо-
гатая и содержательная история факультета фор-
мируется с первого дня профессорско-
преподавательским со ставом,  учебно-
вспомогательным персоналом и студенческим 
коллективом. 

В разное время факультет объединял различ-
ное количество кафедр:

1937 г. естественно-географический факуль-
тет

1939 г. кафедры: географии (П.С.Андреев) и ес-
тествознания (П.Ф.Марчук) 

1955 г. кафедры: географии,  биологии и хи-
мии (И.И.Волошин)

1961 г. кафедры: физической географии 
(Г.Д.Овчинников), экономической географии 
(А.А.Карстен), биологии (И.Ф.Поваренков), хи-
мии (А.К.Черепанов)

1963 г. кафедры: физической географии, эко-
н о м и ч е с к о й  г е о г р а ф и и ,  з о о л о г и и  
(А.П.Черноскач), ботаники (Н.Г.Шофиев), хи-
мии, основ сельского хозяйства (Н.Ф.Желнин), 
позже объединена с кафедрой «Ботаника».

1969 г. кафедры: физической географии, эко-
номической географии, зоологии, ботаники, хи-
мии, анатомии и физиологии человека 
(А.М.Малыгин)

1985 г. кафедры: физической географии, эко-
номической географии, зоологии, ботаники, хи-
мии, физиологии человека и животных (Н.Н.Се-
менов)

1991 г. кафедры: физической географии, эко-
номической географии, зоологии, ботаники, хи-
мии, кафедра физиологии и основ медицинских 
знаний (С.И.Логинов). 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
Естественно-географический факультет

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
Естественно-географический факультет

ЖГФ ұжымы · Коллектив ЕГФ
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1996 ж. бастап факультетте 3 кафедра жұмыс 
істейді: «Жағрафия және экология» (В.И.Дро-
бовцев); «Биология», 2006 ж. бастап «Жалпы био-
логия» (В.С.Вилков); «Химия», 2000 ж. бастап 
«Органикалық химия» кафедрасы (Қ.Х.Тоқмыр-
зин), 2003ж. бастап «Ауыл шаруашылығы» ка-
федрасы жұмыс істеуде (К.Н.Баязитова).

Қоғамның даму тенденциясы аймақ қаже-
ттілігіне байланысты мамандық түрлерін 
өзгертті: 2009 ж. бастап «Органикалық заттар-
дың химиялық технологиясы» мамандығы бо-
йынша инженер-технологтарды дайындау бас-
талды, 2008 жылы «Органикалық емес заттар-
дың химиялық технологиясы», «Органикалық за-
ттардың химиялық технологиясы» мамандығы 
бойынша магистр дайындауға лицензия алынды. 
1999 ж. бастап агроөндірістік кешен үшін маман-
дарды дайындау басталды. Қазіргі таңда бұл ма-
мандар –  «Агроном», «Орман ресурстары мен 
орман шаруашылығы» кафедрасының маманда-
ры. Факультеттің көптеген түлектері өндіріс бас-
шылары ретінде қызмет етуде. Қазіргі кезде бака-
лавриат 10 мамандық бойынша білім беру мен 
жаратылыстану ғылыми бағытында: Химия, Био-
логия, Жағрафия, Экология; ауыл шаруашылығы 
бағытында: Агроном, Орман ресурстары; техни-
калық бағытта: Органикалық заттардың химия-
лық технологиясы, магистратура мамандықтары 
бойынша: Биология, Биотехнология, Жағрафия, 
Экология, Химия, Органикалық заттардың хими-
ялық технологиясы, Органикалық емес заттар-
дың химиялық технологиясы негізінде жұмыс 
істейді.  2011 оқу жылындағы жетістігіміздің 
бірі «Химия» мамандығы оқыту бағдарламасы 
рейтингісінің қорытындысы бойынша Қазақ-
стан ЖОО-ның арасынан екінші орынды жеңіп 
алды. Болашақта жаратылыстану-жағрафия фа-
культеті экономиканың индустриалды және аг-
роөндірістік секторына арналған мамандарды да-
ярлауды көздеп отыр. Соның ішінде бакалавриат 
мамандар тізімін кеңейту жоспарланып отыр. 
(«Азық-түлік өнімдер технологиясы», «Мал 
өнімдерін өндіру технологиясы» мамандықта-
рын лицензиялауға құжаттар дайындалған), со-
ндай-ақ химия бойынша PhD докторларын да-
йындау басталды. 

Факультет тұрақты түрде жұмыс істейтін жоға-
ры білікті профессор-оқытушылық құрам, оқу-
көмекші қызметкерлерімен мақтана алады.  Фа-
культетімізде 30 жылдан артық жұмыс істеп келе 
жатқан ғалымдар: М.С.Некрасов, Н.П.Белецкая, 
В.В.Поляков, А.С.Жолболсынова, Б.Е.Бегенова, 
Р.Ж.Шүкенова, В.Д.Назарова, Ю.М.Коломин, 
Л.Н.Кожевникова, С.Г.Водопьянова, В.С.Вил-
ков, М.Ю.Лежнева, аға оқытушылар: Ж.М.Ғали-
ев,  В.М.Зверяченко,  З .С.Ескандирова,  
А.С.Болатова, В.В.Синицин, Н.Ф.Пфлюк, лабо-
ранттар:  З.А.Усманова,  С.А.Усманова,  

Позже кафедра физиологии и основ медицин-
ских знаний переименована в кафедру «Физио-
логия и валеология», затем «Физиология», кото-
рая с 2001г. входит в состав факультета физичес-
кой культуры. 

С 1996 г. на факультет 3 кафедры: «География 
и экология» (В.И.Дробовцев); «Биология», с 
2006 г. - «Общая биология» (В.С.Вилков); «Хи-
мия», с 2000г. кафедра «Органической химии и 
химии ВМС» (К.Х.Токмурзин). С 2003г. вновь 
организуется  кафедра «Сельское хозяйство» 
(К.Н.Баязитова).

Отражением тенденций развития общества и 
потребностей региона стало изменение перечня 
специальностей: с 2009 г. начата подготовка ин-
женеров-технологов по специальности «Хими-
ческая технология органических веществ», в 
2008 г. получена лицензия на подготовку магис-
трантов по специальностям «Химическая техно-
логия неорганических веществ», «Химическая 
технология органических веществ». Подготовка 
специалистов для агропромышленного комплек-
са начата с 1999г. В настоящее время – это специ-
альности «Агрономия» и «Лесные ресурсы и ле-
соводство». Многие выпускники факультеты яв-
ляются руководителями предприятий. В настоя-
щее подготовка осуществляется по 10 специаль-
ностям бакалавриата: образовательное и естес-
твеннонаучное направление – Химия, Биология, 
География, Экология; сельскохозяйственное на-
правление - Агрономия, Лесные ресурсы; техни-
ческое направление - Химическая технология 
органических веществ. Специальности магис-
тратуры: Биология, Биотехнология, География, 
Экология, Химия, Химическая технология орга-
нических веществ, Химическая технология не-
органических веществ. По итогам рейтинга обра-
зовательных программ специальность «Химия» 
в 2011 году заняла второе место среди вузов Ка-
захстана. Перспективы успешного поступатель-
ного развития естественно-географический фа-
культет связывает с подготовкой специалистов 
для индустриального и агропромышленного сек-
тора экономики. Планируется расширить пере-
чень специальностей бакалавриата (подготовле-
ны документы на лицензирование специальнос-
тей «Технология продовольственных продук-
тов» и «Технология производства продуктов жи-
вотноводства»), начать подготовку докторов PhD 
по химии. 

Гордость факультета – стабильный высококва-
л и ф и ц и р о в а н н ы й  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский  со ст ав  и  учебно-
вспомогательный персонал. 30 лет и более рабо-
тают на факультете профессора М.С.Некрасов, 
Н . П . Б е л е ц к а я ,  В . В . П о л я к о в ,  
А.С.Жолболсынова, Б.Е.Бегенова, Р.Ж.Шукено-
ва, В.Д.Назарова,  доценты Ю.М.Коломин, 
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А.Г.Павличук, Е.А.Ращупкина. Еңбек жолын аяқ-
тап, зейнеткерлер қатарындағы оқытушылар 
А.А.Грибский, В.И.Дробовцев, Н.Н.Семенов, 
Л.Г.Бондаренко, В.Н.Яворская, А.А.Раскатова, 
К.Н.Болатбаев, И.И.Чурина, зертхана меңге-
рушісі Л.А.Чекунова. 

2000-2006 ж. аралығында факультет ұжымына 
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ магистуратура-
сын бітірген түлектер қосылды. Бүгінгі күні фа-
культетте 90 оқытушы қызмет атқарады (акаде-
мик, 4 ғылым докторы, 38 ғылым кандидаты, 26 
магистр, 19 оқытушы магистратурада оқып жа-
тыр), 13 қызметкер, 9 қосалқы қызмет атқарушы-
лар. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығында ҚР БҒМ төс белгісімен Л.С.Қайыр-
жанова – «Білім беру саласының құрметті қыз-
меткері», В.Д.Назарова – «Ы.Алтынсарин», 
В.С.Вилков– «Ғылымды дамытудағы қызметі 
үшін» марапатталды.

Білім берудің жоғары деңгейін сақтаудағы не-
гізгі факторлардың бірі - факультеттегі кафедра-
лардың материалдық-техникалық базасын үнемі 
жаңартып отыру болып табылады. Соңғы 5 жыл-
да 35 млн. теңгеге қазіргі заманауи құрал-

жабдықтар сатып алынды. Олар: микроскопия-
лық видеокешен, көпарналы хронолефлексо-
метр, электрокардиограф, люминисцентті, поля-
ризациалы микроскоптар, сандық видеокамера, 
аспиратор, бинокль, тағы басқа да құралдар. Сту-
денттердің оқу сапасын арттыруда сабақта инте-
рактивті құралдар қолданылады: 340, 416 ауди-
ториялар Smart Board интерактивті тақтасымен 
жабдықталған. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-да 
«Жалпы биология» кафедрасы алғашқылардың 
бірі болып оқу үдерісіне Votum дауыс беру 
жүйесін, Smart интерактивті  дисплейн енгізді.

Зертханалық, практикалық сабақтар арнаулы 
кабинеттерде, оқу және ғылыми зертханаларда 

Л.Н.Кожевникова, С.Г.Водопьянова, В.С.Вил-
ков, М.Ю.Лежнева, ст.преподаватели Ж.М.Гали-
ев,  В.М.Зверяченко,  З .С.Ескандирова,  
А.С.Булатова, В.В.Синицин, Н.Ф.Пфлюк, лабо-
р а н т ы  З . А . Ус м а н о в а ,  С . А . Ус м а н о в а ,  
А.Г.Павличук, Е.А.Ращупкина. Закончили тру-
довую карьеру преподаватели А.А.Грибский, 
В.И.Дробовцев, Н.Н.Семенов, Л.Г.Бондаренко, 
В.Н.Яворская, А.А.Раскатова, К.Н.Болатбаев, 
И.И.Чурина, зав.лабораторией Л.А.Чекунова. В 
период 2000-2006 гг. в коллектив влились выпус-
кники магистратуры СКГУ им.М.Козыбаева, 
формируя основу для следующего этапа посту-
пательного развития факультета. Сегодня на фа-
культете работает 90 преподавателей (академик, 
4 доктора наук, 38 кандидатов наук, 26 магис-
тров, 19 преподавателей обучается в магистрату-
ре), 9 совместителей и 13 сотрудников. 

В год 20-летия Независимости Республики Ка-
захстан нагрудными знаками МОН РК отмечены 
преподаватели Л.С.Каиржанова – «Почетный ра-
ботник образования», В.С.Вилков – «За услуги в 
р а з в и т и и и  н ау к и » ,  В . Д . Н а з а р о в а  –  
«Ы.Алтынсарин».

Неотъемлимым фактором сохранения высоко-
го уровня образования являет-
ся непрерывное обновление ма-
териально-технической базы 
кафедр факульета. За послед-
ние 5 лет приобретено совре-
менное оборудование на сумму 
более 35 млн тенге. В том чис-
ле: видеокомплекс микроско-
пический, многоканальный 
хронолефлексометр, электро-
кардиограф, люминисцентный 
и поляризационный микроско-
пы, цифровая видеокамера, ас-
пиратор, бинокли другое пре-
цизионное оборудование. На за-
нятиях используются интерак-
тивные средства повышения ка-
чества обучения студентов: об-
орудованы интерактивной дос-
кой Smart Board 340, 416 ауди-

тории. Кафедра «Общая биология» первая в 
СКГУ им.М.Козыбаева ввела в учебный процесс 
систему голосования Votum, интерактивный дис-
плей Smart. Лабораторные и практические заня-
тия проводятся в специализированных кабине-
тах, учебных и научных лабораториях. 

Высокое качество образования, активная жиз-
ненная позиция, стремление к самосоверше-
нствованию – характерные качества выпускни-
ков ЕГФ. Естественно-географический факуль-
тет сегодня – это 900 студентов, две трети из кото-
рых обучаются по образовательному гранту. Вы-
пускники специальностей естественнонаучного 
направления – «Биология», «География», «Хи-

ЖГФ студенттері облыстық мұражайда экскурсияда
Студенты ЕГФ на экскурсии в областном музее
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өткізіледі. ЖЖФ түлектерінің басты ерекше-
ліктеріне сапалы білім, белсенді түрде іс-
шараларға қатысу, өзін-өзі жан-жақты жетілдіру 
қасиеттерін жатқызуға болады. Бүгінгі таңда жа-
ратылыстану-жағрафия факультетінде 900 сту-
дент, соның үштен екісі білім беру гранты бо-
йынша оқиды. «Биология», «Жағрафия», «Хи-
мия», «Экология» сияқты жаратылыстану ғылы-
ми мамандық бағытындағы түлектер ғылыми зер-
тхана, білім беру мекемелерінде жоғары деңгей-
дегі сұранымға ие, олардың біразы оқуларын шет 
елдерде жалғастыруда. Үздік түлектеріміз «Био-
логия», «Биотехнология», «Жағрафия», «Хи-
мия», «Экология» мамандықтары бойынша ма-
гистратурада оқиды. Көптеген түлектеріміз  
түрлі мекемелерде басшы қызметін абыройлы ат-
қарып жүр. 

Факультеттегі шығармашыл тұлғалар КВН ко-
мандасының негізін құрайды. «Сіздің сүйікті ко-
мандаңыз» - М.Қозыбаев атындағы СҚМУ фина-
лының тұрақты жүлдегері. Биыл КВН-ның 
«Агроном KZ» командасы қазақ тілінде тамаша 
өнер көрсетті. Команда «Агроном» маманды-
ғында оқитын студенттерден тұрады. Жараты-
лыстану-жағрафия  факультетінің студенттері 
бірінші курстан бастап кафедра, факультет, уни-
верситет ұйымдастырған концерттік бағдарла-
маларға белсенді қатысады, «Кривое зеркало» 
«Антурнан» секілді шығармашылық ұжымның 
құрамында би билеп, әр түрлі авторлардың 
әндерін орындайды. 

 Факультет студенттердің спорттық нәтиже-
лерімен де мақтана алады, олардың арасынан 
Азия және әлем чемпионы Диденко В., респуб-
лика, Универсиада чемпионы Ганин Р. ерекше 
атап өтуге болады. Сонымен қатар волейбол бо-
йынша университеттің құрама командасына фа-
культет студенттері Алтенгоф Т., Агеева С., Глин-
ских В.,  Мұқашев Д., Литовченко Ж. кірді,  пре-
зиденттік көпсайыс, пауэрлифтигтен Рыбалкин 
С., қолкүрес бойынша Бучинская Л., Баймағам-
бетова З., Сыздықов Р. жарыстарға қатысты.   
ЖЖФ құрама қызметкерлері жыл сайын «Сер-
гектік және денсаулық» спартакиадасының 
жүлдегерлері атанады. Шағын-футбол, волей-
бол, баскетбол, үстел теннисі бойынша декан ку-
богының жарысын ұйымдастыру факультетте 
дәстүрге айналған. 

 2012 жылдың сәуірінде факультеттің ұйым-
дастырумен «Жаратылыстану және ауылшаруа-
шылық ғылымдары саласындағы білім беру мен 
ғылымның өзекті мәселелері» тақырыбында ха-
лықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 
мамыр айында У.М.Ахмедсафинның 100 жыл-
дығына арналған республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті. Факультетте педа-
гогикалық және өндірістік тәжірибе қорытынды-
сы бойынша төменгі курс студенттері, басқа да 

мия», «Экология» востребованы в научных лабо-
раториях, образовательных учреждениях, про-
должают учебу за рубежом. Лучшие выпускники 
продолжают обучение в магистратуре по специ-
альностям «Биология», «Биотехнология», «Геог-
рафия», «Химия», «Экология». Многие выпус-
кники работают руководителями различных 
учреждений. За время своего существования фа-
культет выпустил около 8,5 тысяч специалистов. 

Яркие творческие личности составляют осно-
ву команд КВН факультета. «Ваша любимая ко-
манда» - постоянный призер финалов СКГУ 
им.М.Козыбаева. Успешны выступления коман-
ды КВН «Агроном KZ» на казахском языке. Ядро 
ком а н д ы  –  с туд е н т ы  с п е ц и а л ь н о с т и  
«Агрономия».  Студенты е сте ственно-
географического факультета с первого курса вхо-
дят в состав творческих коллективов («Кривое 
зеркало» «Антурнан»), участвуют в концертных 
программах кафедр, факультета и университета 
в составе танцевальных коллективов, исполняют 
песни разных авторов. 

Факультет гордится спортивными достижени-
ями студентов, среди них – чемпионы мира и 
Азии (Диденко В.), республики, Универсиад (Га-
нин Р.). Студенты факультета входят в состав 
сборных университета по волейболу (Алтенгоф 
Т., Агеева С., Глинских В. – девушки, Мукашев 
Д. - юноши), футзалу (Литовченко Ж.), президе-
нсткому многоборью, пауэрлифтигу (Рыбалкин 
С.) и армреслингу (Бучинская Л., Баймагамбето-
ва З., Сыздыков Р.)  Сборная сотрудников ЕГФ 
ежегодно является призером спартакиады «Бод-
рость и здоровье». Традиционными стали сорев-
нования на кубок декана по мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу, настольному теннису. 

В апреле 2012г. проведена Международная на-
учно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы науки и образования в области естес-
твенных и сельскохозяйственных наук», в мае – 
Республиканская научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 100-летию со дня рожде-
ния У.М.Ахмедсафина. По итогам педагогичес-
ких и производственных практик проводятся ито-
говые, научно-практические конференции, сту-
денческие научные конференции, круглые столы 
с приглашением студентов младших курсов, дру-
гих образовательных специальностей. 

Положительный имидж факультета формиру-
ется через участие студентов и преподавателй в 
мероприятих разного уровней: молодежные ми-
тинги и акции, республиканская акция «Наследи 
чистотой», экологическая - «ПРИВЕДЕМ 
ПЛАНЕТУ В ПОРЯДОК», участие в проведение 
уборочных работ и субботников, городской «Выс-
тавка цветов», фотовыставки «Мир пернатых 
СКО (областной краеведческий музей), выстав-
ках научных достижений ученых факультета (гг. 
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білім беру мамандарын шақыру арқылы ғылы-
ми-тәжірибелік, студенттік конференциялар, 
дөңгелек үстелдер тұрақты түрде өткізіледі.

Факультеттің жағымды бет-бейнесі түрлі дең-
гейдегі іс-шараларға қатысқан студенттер мен 
оқытушылар арқылы қалыптасады. Біздің фа-
культет студенттері  белсенді түрде «Тазалық сақ-
та» республикалық акция, «ҒАЛАМШАРДЫ 
ТӘРТІПКЕ КЕЛТІРЕМІЗ» экологиялық акция, 
қалалық «Гүлдер көрмесі», «СҚО әлемі» (облыс-
тық өлкетану мұражайы), Ақтөбе, Астана, 
Мәскеу қалаларында өткен оқу факультеттерінің 
ғылыми жетістіктері деген сурет көрмесіне,  
жыл бойы өтетін жастар шерулері мен акцияла-
рына, сондай-ақ тұрақты түрде жүргізіліп отыра-
тын тазалық күндері мен сенбіліктерге қатысып, 
қаламыздың таза болуына атсалысады. 

2009 жылдан бастап жараты-
лыстану-жағрафия факультетін 
х.ғ.к. И.В.Голодова басқарады. Де-
канаттың ұйымдастырушылық 
жұмыстарына деканның орынба-
сарлары қатысады. Оқу-тәрбие 
жұмыстары бойынша декан орын-
басары, а.ш.ғ.к, аға оқытушы 
И.М.Жемалединова, ғылыми 
жұмыстар және білім берудегі са-
па менеджменті бойынша декан 
орынбасары биология магистрі, 
аға оқытушы С.М.Базарбаева, де-
канат хатшысы Г.Ш.Садықова. 

Факультет құрамында төрт ка-
федра бар: «Жағрафия және эколо-
гия» (б.ғ.к., доцент П.С.Дмитри-
ев), «Жалпы биология» (б.ғ.к., до-
цент С.В.Вилков), «Органикалық 
химия» (х.ғ.к., доцент А.Н.Дюрягина), «Ауыл ша-
руашылығы» (а.ш.ғ.к., доцент К.Н.Баязитова).

Бүгінгі таңда «Жағрафия және экология» ка-
федрасының ғылыми-педагогикалық әлеуеті жо-
ғары: PhD докторы, проф.  – М.М.Тайжанова, 
профессор – Белецкая Н.П., 7  ғылым кандидаты, 
доцент: Н.С.Бодуновская, С.Г.Водопьянова, 
П.С.Дмитриев, С.И.Жуков, Т.Н.Лысакова, 
С.В.Пашков, Н.С.Саликова, ғылым кандидаты, 
12 аға оқытушы – Б.Б.Доскенова, И.Н.Лиходумо-
ва, В.В.Синицин. 7 оқытушының магистр акаде-
миялық дәрежесі бар: Г.В.Гордиянова, Г.В.Дени-
сова, Т.А.Михеева, Т.В.Назарова, И.А.Фомин, 
А.В.Шурр. Биыл А.Герцен атындағы Омбы мем-
лекеттік университеті жанындағы магистратура-
ны кафедраның аға оқытушылары А.С.Болатова, 
Л.В.Конапацкая, С.М.Исмағұлова бітіреді.   Ма-
гистратура 21 магистрантты дайындап шығар-
ды. Соңғы 3 жылда ғылым кандидаты ғылыми 
дәрежесін алу үшін диссертация қорғаған ізде-
нушілер:  Иманов А.К., Иманқұлова Т.В., Лихо-
думова И.Н., Синицин В.В., Доскенова Б.Б. 
Арнайы жоғары білімдері бар кафедра лаборант-

Актобе, Астана, Москва и др.). 
В период 2007-2012 гг естественно-

географический факультет как и прежде, остает-
ся динамично развивающейся структурой уни-
верситета, сохраняет и поддерживает существу-
ющие традиции. С 2009 года руководит факуль-
тетом к.х.н. И.В.Голодова. В организации работы 
деканата участвуют заместители декана: по учеб-
но-воспитательной работе – к.с.-х.н., ст.препода-
ватель,  кафедры «Сельское хозяйство» 
И.М.Джемалединова, по научной работе и ме-
неджменту качества образования – магистр био-
логии, ст.преподаватель кафедры «Общая биоло-
гия» С.М.Базарбаева, секретарь деканата 
Г.Ш.Садыкова. 

В состав факультета входят четыре кафедры: 
«География и экология» (П.С.Дмитриев, к.б.н., 

доцент), «Общая биология» (С.В.Вилков, к.б.н., 
доцент), «Органическая химия и химия ВМС» 
(А.Н.Дюрягина, к.х.н., доцент), «Сельское хозя-
йство» (К.Н.Баязитова, к.с-х.н., доцент).

На сегодняшний день научно-педагогический 
потенциал кафедры «География и экология» 
включает доктора PhD, проф.  – М.М.Тайжанова, 
профессора – Белецкая Н.П., 7  кандидатов наук, 
доцентов – Н.С.Бодуновская, С.Г.Водопьянова, 
П.С.Дмитриев, С.И.Жуков, Т.Н.Лысакова, 
С.В.Пашков, Н.С.Саликова, кандидатов наук, 12 
старших преподавателей – Б.Б.Доскенова, 
И . Н . Л и х о д у м о в а ,  В . В . С и н и ц и н .  
Академическую степень магистра имеет 7 пре-
подавателей: Г.В.Гордиянова, Г.В.Денисова, 
Т.А.Михеева, Т.В.Назарова, И.А.Фомин, 
А.В.Шурр. Старшие преподаватели кафедры 
А.С.Булатова, Л.В.Конапацкая, С.М.Исмагулова 
заканчивают магистратуру при Омском госуда-
рственном университете им. А.Герцена. За годы 
существования магистратуры подготовлен 21 ма-
гистрант. За последние 3 года защитили диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата на-
ук: Иманов А.К., Иманкулова Т.В., Лиходумова 
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тары – Жүнісова Г.Т., Мырзатаева А.Т. оқу сабақ-
тарын кәсіби, егістік жабдықтары мен оқу-
әдістемелік жағынан дайындайды. 

75 жыл бойы кафедрамыз Павлодар, Көкш-
етау, Қорған, Түмен, тағы басқа да облыс мектеп-
тері үшін 3000-ға жуық маман дайындады. Қор-
ған мемлекеттік университетінде доцент лауазы-
мында Шатных А.В., Христолюбский В.С., 
Омбы мемлекеттік университетінде Мрачков-
ский А.Е. қызмет етуде,  Қазақ жағрафиялық қо-
ғам филиалының төрағасы кафедраның аға оқы-
тушысы Искандирова З.С.  

Кафедрадағы қолданбалы, ғылыми-зерттеу 
жұмыстары геология-геоморфологиялық сала-
ны (Белецкая Н.П., Водопьянова С.Г., Тайжанова 
М.М., Искандирова З.С.) қарастырса, лимноло-
гиялық (Дробовцев В.И., Синицин В.В.), геоэко-
логиялық, медико-экологиялық ғылымдар айма-
ғын қамтыған. Соңғы жылдары кафедра ғалым-
дары геоэкологиялық және медико-экологиялық 
зерттеулерді кең және тұрақты түрде өткізуде.

2008-2010 жылдары «Тұрғындарды сумен қам-
тамасыз ету және денсаулық сақтау технология-
сы»; «Солтүстік Қазақстанның су экожүйесінің 
қалыптасу заңдылығын оқыту, тұрғындарды ау-
ыз сумен қамтамасыз ету» тақырыптарында зерт-
теулер жасалды. 2010-2011 жылдары «СҚО Пет-
ропавл қаласындағы Пестрое көлінің экож-
үйесін қалпына келтіруде ғылыми-негіздемелік 
үлгіні жасау», «Қоршаған ортаны қорғау бойын-
ша іс-шаралар өткізу» тақырыптары зерттелінді. 
Тақырыптық зерттеулер негізінде Барнауыл қала-
сындағы су және экологиялық мәселелер бойын-
ша институт, Томск онкологиялық орталығы ин-
ститутымен ынтымақтастық қарым-қатынас 
орнатылған. 

  Кафедрада профессор Белецкой Н.П. басшы-
лығымен «Экосфера» қоғамдық бірлестігі 
құрылды. Бірлестікке өз өңірінің халқы, экологи-
ясы мен экономикасын, табиғи жағдайын зертте-
уде көп жылдық тәжірибелері бар ғалым, оқыту-
шылар, жағрафия мен экология мамандығында 
оқитын студенттер кіреді. Қазіргі кезде қоғам-
дық бірлестік қатарында 52 адам бар, қоғам 
бірлестігін доцент Дмитриев П.С. басқарады. 
2004 жылдың 25 мамырында «Экосфера» ҚБ Пет-
ропавл қаласында заңды тұлға ретінде тіркелген. 
Олардың жұмыстарына табиғатты қорғау және 
басқа мазмұндағы ғылыми-зерттеу бағдарлама-
лары мен жобаларын жасау кіреді. Бірлестік «Қа-
зақстан Республикасының экологиялық білім бе-
ру Тұжырымдамасы» - 2002 ж., «Тұрақты дамуға 
арналған білім берудің ұлттық жоспары» (2006 
жыл), «Экологиялық қауіп - Шығыс Қазақстан 
мен Солтүстік Қазақстан  облыс тұрғындарының 
онкологиялық ауруды тудырудың факторы ре-
тінде» - 2003-2004 ж., «Солтүстік Қазақстан об-
лысын дамытудың инновациялық бағдарлама-

И.Н., Синицин В.В., Доскенова Б.Б. Профессио-
нальную подготовку учебных занятий, учебно-
методического и полевого оборудования осуще-
ствляют лаборанты кафедры, имеющие высшее 
специальное образование – Жунусова Г.Т., Мур-
затаева А.Т.

75 лет кафедра в составе учительского и педа-
гогического институтов,  а также университета 
готовит кадры для школ города, своей области, а 
также для соседних - Павлодарской, Кокчетав-
ской, Кустанайской; областей ближнего зару-
бежья Курганской, Тюменской и др. Подготовле-
но около 3000 выпускников-специалистов. 
Успешно занимаются становлением географи-
ческого и экологического образования в Курган-
ском государственном университете доценты 
Шатных А.В. и Христолюбский В.С., в Омском 
государственном университете Мрачковский 
А.Е. Старший преподаватель Искандирова З.С. 
является председателем филиала Казахского ге-
ографического общества.

Фундаментальные и прикладные исследова-
ния кафедры охватывают области геолого-
геоморфологических (Белецкая Н.П., Водопья-
нова С.Г., Тайжанова М.М., Искандировой З.С.), 
лимнологических (Дробовцев В.И., Синицин 
В . В . ) ,  г е о э ко л о г и ч е с к и х  и  м е д и ко -
экологических наук. В течение последних лет ге-
оэкологические и медико-экологические иссле-
дования ученых кафедры проводятся масштабно 
и регулярно. 

В 2008-2010 годах проводились исследования 
по темам: «Технология водообеспечения и здо-
ровье населения»; «Изучение закономерностей 
формирования и функционирования водных эко-
систем Северного Казахстана как источников об-
еспечения населения питьевой водой». В 2010-
2011 годах выполнена тема: «Разработка научно-
обоснованной модели восстановления экосисте-
мы озера Пестрое в г. Петропавловске СКО», 
«Проведение мероприятий по охране окружаю-
щей среды». В рамках тем исследования ведется 
сотрудничество с Институтом водных и экологи-
ческих проблем СО РАН (г.Барнаул), Институ-
том онкологии Томского центра СО РАН (г. 
Томск). 

На кафедре под руководством профессора Бе-
лецкой Н.П. создано общественное объединение 
«Экосфера» куда входят ученые, преподаватели, 
студенты кафедры географии и экологии,  имею-
щие многолетний опыт и наработки в изучении 
природных условий, экологии и экономики, насе-
ления  своего региона. В настоящее время в ря-
дах общественного объединения 52 человека, ру-
ководитель доцент Дмитриев П.С. Как юриди-
ческое лицо ОО «Экосфера» зарегистрировано в 
г. Петропавловске 25 мая 2004 года. В их активе - 
разработка  проектов и программ научных иссле-
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сы» – 2003 ж., «2005-2007 ж. арналған ҚР қорша-
ған ортаны қорғау Бағдарламасын жасау», жап-
пай өткізілген «Өзен жағалауының тазалығы» 
республикалық экологиялық акциясы: «Петро-
павл, тазалық сақта!» іс-шараларына белс-
енділікпен атсалысты. 2011 жылы сәуірде АҚШ 
өкілінен грамота алдық, мұның өзі қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы жағрафия мен эко-
логия студенттері мен қызметкерлерінің бел-
сенді азаматтық ұстанымын дәлелдейді.  

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысының 
қазіргі бағыты «Аймақтық және әлемдік мас-
штабтағы эколого-географиялық зерттеу» болып 
табылады. Кафедра қызметкерлерінен құрылған, 

г.ғ.к., профессор Белецкой Н.П. жетекшілік 
ететін «Наносфера» ЖШС, «Экосфера» ҚБ бел-
сенді түрде жұмыс істейді.  Кафедраның жалпы 
ғылыми-зерттеу бағытына сәйкес келетін тақы-
рыптармен жұмыстар жүргізіледі. Ғылыми -
білім беру орталығындағы экологиялық зерттеу-
лер, тақырыпты орындау барысында жиналған 
материалдар дипломдық жұмыс жазу барысында 
қолданылады. Кафедра оқытушылары мен қыз-
меткерлері  бес жылдық уақыт аралығында 200-
ден астам ғылыми мақалалар мен тезистер да-
йындады, олар Республикалық, Халықаралық 
денгейдегі ғылыми - тәжірибелік конференция 
жинақтары мен журналдарға басылып шықты. 

Санамалап көрсетілген бағдарлама негізінде 
келесі тақырыптар: «СҚО биотүрлілігі» (Сини-
цин В.В., Денисова Г.В.); «СҚО картографиясы» 
(Болатова А.С., Қоңырбаев Е.Г., Рудер В.П.); 
«СҚО аумағына экологиялық баға беру» (Доске-
нова Б.Б., Исмағұлова С.М., Конопацкая Л.В., 
Пашков С.В., Искандирова З.С., Шурр А.В.); 
«Тұрғындарды сумен қамтамасыз ету және олар-
дың денсаулықтарын сақтау технологиясы» (Бе-
лецкая С.Г., Водопьянова С.Г., Дмитриев П.С., 
Саликова Н.С., Лысакова Т.Н., Михеева Т.А., Как-
панова А.К.) «Жердің экожүйесіне антропо-
гендік әсер» (Дмитриев П.С., Бодуновская Н.С., 

дований природоохранного и иного содержания: 
«Концепция экологического образования Рес-
публики Казахстан» - 2002г., «Национальный 
план по образованию для устойчивого развития» 
(2006 год),  «Экологический риск как фактор 
онкологической заболеваемости населения Севе-
ро-Казахстанской и Восточно-Казахстанской  об-
ластей» - 2003-2004гг., «Программа инновацион-
ного развития Северо-Казахстанской области» – 
2003 г., разработка Программы охраны окружаю-
щей среды РК на 2005-2007 годы и др. Многочис-
ленные массовые Республиканские экологичес-
кие акции: «Чистые берега», «Наследи чистотой, 
Петропавловск», получили широкий положи-

тельный резонанс в СМИ, грамоты По-
сольства США, полученные в апреле 
2011 года, явились дополнительным 
подтверждением активной граждан-
ской позиции сотрудников и студен-
тов кафедры география и экология в 
области охраны окружающей среды. 

Общим современным направлени-
ем научно-исследовательской работы 
на кафедре является «Эколого-
географические исследования в гло-
бальном и региональном масштабе». 
Сотрудниками кафедры созданы и ак-
тивно работают ТОО «Наносфера», 
ОО «Экосфера», под общим руково-
дством к.г.н., профессора Белецкой 
Н.П. Ведутся работы  по инициатив-
ным темам, совпадающим с общим на-

учно-исследовательским направлением кафед-
ры. Материалы, собранные в ходе выполнения 
тем в Научно-образовательном центре экологи-
ческих исследований, используются при выпол-
нении дипломных работ. Преподавателями и со-
трудниками кафедры за пятилетний отрезок вре-
мени подготовлено более 200 научных  статей и 
тезисов опубликованных в журналах и сборни-
ках научно-практических конференций Респуб-
ликанского и Международного уровней.

В рамках перечисленных программ разраба-
тываются инициативные темы: «Биоразнообра-
зие СКО» (Синицин В.В., Денисова Г.В.); «Кар-
тографирование СКО» (Булатова А.С., Конырба-
ев Е.Г., Рудер В.П.); «Экологическая оценка тер-
ритории СКО» (Доскенова Б.Б., Исмагулова 
С.М., Конопацкая Л.В., Пашков С.В., Исканди-
рова З.С.,  Шурр А.В.); «Технология водообеспе-
чения и здоровье населения» (Белецкая С.Г., Во-
допьянова С.Г., Дмитриев П.С., Саликова Н.С., 
Лысакова Т.Н., Михеева Т.А., Какпанова А.К.) 
«Антропогенное влияние на наземные экосисте-
мы» (Дмитриев П.С., Бодуновская Н.С., Лиходу-
мова И.Н.). «Проблемы экономической и соци-
альной географии Северного Казахстана» (Паш-
ков С.В., Шурр А.В.), «Оценка внешнеэкономи-
ческих возможностей Казахстана и СКО» 
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Лиходумова И.Н.). «Солтүстік Қазақстанның эко-
номикалық және әлеуметтік мәселелері» (Паш-
ков С.В., Шурр А.В.), «Қазақстан, СҚО сыртқы 
экономикалық мүмкіндіктеріне баға беру» 
(С.И.Жуков), «СҚО, Қазақстан Республикасын-
дағы миграциялық үдеріс» (С.К.Есетов, Е.Г.Қо-
ңырбаев), «Әдістемелік-педагогикалық бағыт»  
(З.С.Искандирова, Г.В.Гордиянова, Л.В.Коно-
пацкая) дайындалды.

Жағрафия мен экология кафедрасындағы про-
фессор-оқытушылық құрамының ғылыми-
зерттеу жұмыстарының нәтижесінде  2010 ж. 
г.ғ.к., профессор Дробовцеваның жалпы редак-
циялауымен «Солтүстік Қазақстан облысының 
жағрафиясы» атты оқу-әдістемелік құралы шық-
ты.

 Қазіргі ғылыми зерттеулердің жетістіктері 
дәріс, зертханалық, практикалық сабақтарда, со-
нымен қатар егістік тәжірибе кезеңінде қолданы-
лады. Осы мақсатта соңғы  5 жыл ішінде «Жағра-
фия және экология» кафедра студенттеріне ар-
налған 50-ге жуық оқу-әдістемелік құралдар мен 
нұсқаулар шығарылды. Кітапхана қоры едәуір 
оқу, оқу- әдістемелік және ғылыми әдебиеттер-
мен толықтырылды, кафедра мамандықтары мен 
мемлекеттік тілдегі құралдар 18256 дананы 
құрайды. Материалдық база қазіргі заманауи тех-
никаларымен жаңартылды, кафедралар мульти-
медиалық кешен, компьютердің соңғы үлгісімен 
жабдықталған. 

Тәжірибе базасының саны кеңейтілді. Кафед-
ра студенттерінің оқу және өндірістік тәжірибе 
базасына СҚО ММ табиғи ресурстар мен таби-
ғат қолдануды реттеу Басқармасы, «Экосфера» 
Қ Б ,   « Н а н о с ф е р а »  Ж Ш С ,  
«ПЕТРОЭКООРТАЛЫҚ», «Қазақ Жағрафиялық 
Қоғамы» РҚБ, «Мирас» ОӨК, «Солтүстік Қазақ-
стан облыстық мұражай бірлестігі», атмосфера-
лық ауаны қорғау секілді облыс, қала мекемелері 
мен өндірістері жатады.  Соңғы жылдары 
өндірістік және аймақтық тәжірибе барысында 
студенттер алған білім, білік, дағдыларын ны-
ғайту мақсатында Петропавл-Астана-Қарағанды 
маршруты бойынша сыртқа шыға бастады. 
Тәжірибе кезінде студенттер Қарағанды, Астана 
қалаларының экономикалық-әлеуметтік обье-
ктілері, сондай-ақ Қазақстанның рекракционды 
ресурстарын, табиғи,  антропогенді кешенімен 
тереңірек танысады. Сонымен қатар 22 сәуірде 
Халықаралық Жер күнін мерекелеуге байланыс-
ты СҚМУ-дың 1-курс студенттеріне арналған 
экология бойынша Республикалық студенттер 
олимпиадасының 1-турын өткізу дәстүрге ай-
налды. Жылда өтетін Республикалық байқаулар-
да студенттердің ғылыми жобалары жоғары баға-
ға ие болып,  дипломдармен марапатталады.

«Жалпы биология» кафердасы жоғары білікті 
оқытушылармен қамтамасыз етілген. Кафедрада 

(С.И.Жуков), «Миграционные процессы в СКО, 
Республике Казахстан» (С.К.Есетов, Е.Г.Коныр-
баев). Методико-педагогическое направление 
(З.С.Искандирова, Г.В.Гордиянова, Л.В.Коно-
пацкая).

Одним из масштабных результатов научно-
исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава кафедры география 
и экология явилось издание в 2010 году учебно-
методические пособия: «География Северо-
Казахстанской области»  под общей редакцией 
профессора, к.г.н. Дробовцева В.И. 

Результаты современных научных исследова-
ний используются на лекционных, лаборатор-
ных и практических занятиях, а также  во время 
полевых практик. С этой целью за последние 5 
лет издано более 50 учебных и учебно-
методических пособий, рекомендаций для сту-
дентов специальностей кафедры «География и 
экология». 

Значительно пополнился библиотечный фонд, 
который представлен учебной, учебно-
методической и научной литературой и состав-
ляет 18256 экземпляров по специальностям ка-
федры, в том числе и на государственном языке. 
Получила современное техническое обновление 
материальная база, кафедра хорошо укомплекто-
вана мультимедийными комплексами, компью-
терами последнего поколения. 

Расширилось количество баз практик. Базами 
учебных и производственных практик студентов 
специальностей кафедры являются:  УПК «Ми-
рас», предприятия и учреждения города и облас-
ти: ГУ Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования СКО, ОО 
«Экосфера», ТОО «Наносфера», ТОО ОРИЕНТ-
NS, ТОО «ПЕТРОЭКОЦЕНТР», РОО «Казах-
ское Географическое Общество», КГКП «Севе-
ро-Казахстанское областное музейное объедине-
ние», РНИЦ Охраны атмосферного воздуха и др. 
Место нахождение город Петропавловск. Охра-
няемые природные территории города и области: 
природный памятник СКО Серебряный бор – Кы-
зылжарский район. В последние годы в рамках 
производственных и зональной практик прово-
дятся выезды студентов по маршруту: Петропав-
ловск-Астана-Караганды, которые позволяют за-
крепить полученные знания, умения, навыки. В 
период практики студенты изучают природные, 
антропогенные комплексы, рекреационные ре-
сурсы Казахстана и экономико-социальные объ-
екты города Караганды, Астаны. Стало традици-
ей проведение 1 тура Республиканской студен-
ческой олимпиады по экологии для студентов 1 
курса СКГУ, в рамках празднования 22 апреля 
Международного дня Земли. Высокую оценку по-
лучают научные студенческие работы на ежегод-
ном Республиканском конкурсе, что подтвер-

168



2 а.ш.ғ.к., профессор М.С.Некрасов, .б.ғ.к., PhD 
докторы Л.С.Қайыржанова, 5 ғылым кандидаты, 
доцент В.С.Вилков, Л.Н.Кожевникова, Ю.М.Ко-
ломин, Ж.А.Рахимжанова, Г.С.Тілеубергенова 
және 2 ғылым кандидаты, аға оқытушы М.А. Куз-
нецова, Д.К.Сабдинова, сол сиякты 12 биология 
магистрі А.А.Корнилова, В.Ю.Адерихина, 
С . М . Б а з а р б а е в а ,  А . Ж . Н ү с і п о в а ,  
А.Б.Каракучукова, С.В.Губин, М.С.Михайлова, 
Е.И.Пашкова, Е.В.Рачкаускене, И.А.Зубань, 
С.Г.Гайдин, Н.А.Хомуленко жұмыс істейді.  Ка-
федрада ғылыми мамандарды дайындау мақсат-
ты түрде жүргізіледі: 4 оқытушы аспирантурада 
А.А.Корнилова, Е.И.Пашкова, В.Ю.Адерихина, 
М.С.Михайлова оқып жатыр, олар ОмМПУ-дің 
ізденушілері болып табылады.  2010 ж. 2 оқыту-
шы ғылым кандидаты дипломын алды.  1999 

жылдан бастап биология магистр дәрежесін 25-
тен астам адам алса, соның  12–сі біздің кафедра-
да жұмыс істейді.

Кафедрада 7 мамандандырылған зертхана, гер-
барлық  бөлме бар. Оқыту сабақтарын дайында-
уға лаборанттар З.А.Усманова, Е.А.Ращупкина, 
Л.С.Ақмағамбетова көмек көрсетеді.

Кафедра оқытушылары оқу үдерісін іске асы-
руда әдістемелік жағына ерекше назар аударады. 
Бізде 4 әдістемелік  секция «Ботаника», «Зооло-
гия», «Жалпы биология», «Адам және жануар фи-
зиологиясы» жұмыс істейді, бұларды тәжірибелі 
педагогтар Тлеубергенова Г.С., Коломин Ю.М., 
Кузнецова М.А., Рахимжанова Ж.А. басқарады.  
2009-2012 жылдар аралығында түрлі инновация-
лық, интерактивті оқыту әдістерін оқыту және 
енгізу бойынша 35 әдістемелік семинар 
өткізілді. Семинарда мынадай тақырыптар   «Бо-
таника бойынша интерактивті технологияны қол-
дану»; «Оқу үдерісінде мультимедиалық ке-
шенді пайдалану»; «Зоология бойынша зертха-
налық сабақтарда студенттердін жұмысын ұйым-
дастыру»; «Мультимедиалық презентацияға ар-

ждается дипломами. 
На кафедре «Общая биология» сформирован 

коллектив высококвалифицированных препода-
вателей, среди которых 2 профессора – к.с/х.н. 
М.С.Некрасов, к.б.н., доктор PhD Л.С.Каиржа-
нова, 5 кандидатов наук, доцентов – В.С.Вилков, 
Л . Н . К о ж е в н и к о в а ,  Ю . М . К о л о м и н ,  
Ж.А.Рахимжанова, Г.С.Тлеубергенова и 2 канди-
дата наук, старших преподавателя – М.А. Кузне-
цова, Д.К.Сабдинова, а так же 12 магистров био-
логии: А.А.Корнилова, В.Ю.Адерихина, 
С . М . Б а з а р б а е в а ,  А . Ж . Н у с у п о в а ,  
А.Б.Каракучукова, С.В.Губин, М.С.Михайлова, 
Е.И.Пашкова, Е.В.Рачкаускене, И.А.Зубань, 
С.Г.Гайдин, Н.А.Хомуленко. На кафедре целе-
направленно ведется подготовка научных кад-
ров: 4 преподавателя обучается в аспирантуре 

или являются соискателя-
ми ОмГПУ (Россия) – 
А.А.Корнилова, Е.И.Паш-
кова, В.Ю.Адерихина, 
М.С.Михайлова. В 2010 г. 
диплом кандидата наук по-
лучили 2 преподавателя. С 
1999г. степень магистра би-
ологии получили уже бо-
лее 25 человек, из них 12 ра-
ботают на кафедре.

На кафедре функциони-
руют 7 специализирован-
ных лабораторий и гербар-
ная комната. Помощь в под-
готовке учебных занятий 
оказывают лаборанты 
З . А . У с м а н о в а ,  
Е . А . Р а щ у п к и н а ,  

Л.С.Акмагамбетова. 
Преподаватели кафедры большое внимание 

уделяют методическому совершенствованию 
учебного процесса: работают четыре методичес-
кие секции – «Ботаника», «Зоология», «Общая 
биология», «Физиология человека и животных», 
которыми руководят опытные педагоги – Тлеу-
бергенова Г.С., Коломин Ю.М., Кузнецова М.А., 
Ражимжанова Ж.А. За 2009-2012 годы проведе-
но более 35 методических семинаров по изуче-
нию и внедрению различных инновационных и 
интерактивных методов обучения. Среди них: 
«Использование интерактивных технологий на 
ЛПЗ по ботанике»; «Использование мультиме-
дийного комплекса в учебном процессе»; «Орга-
низация работы студентов на лабораторных заня-
тиях по зоологии»; «Принципы отбора материа-
ла для мультимедийных презентаций и особен-
ности их использования на учебных занятиях»; 
«Возможности интерактивной доски и особен-
ности ее использования в учебном процессе»; 
«Из опыта применения инновационных техноло-
гий по дисциплинам кафедры»; «Инновацион-
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налған материалдарды сұрыптау қағидаттары 
және оны оқу сабақтарында қолдану ерекше-
ліктері»; «Интерактивті тақтаның мүмкіндігі 
және оны оқу үдерісінде қолдану ерекшелігі»; 
«Кафедра пәндері бойынша инновациялық тех-
нологияны пайдалану»; «Креативті педагогия-
лық технология»; «Оқытушының оқу-білім беру 
қызметіндегі сапаны арттыру жолдары. (Жұмыс 
тәжірибесінен)»; «Студенттердің өздік жұмы-
сын ұйымдастыру бойынша тәжірибе жұмысы 
(СӨЖ, СОӨЖ)» қамтылды.  

Оқытушылар өз білімдерін әріптестері, мек-
теп мұғалімдерімен бөліседі. СҚМУ-дың «Жаңа 
әдістерді және қазіргі педагогикалық технологи-
яларды енгізу» атты шеберлік сыныбында Кор-
нилова А.А. «Сабақтарда интерактивті тақтаны 
қолдану тәжірибемнен», «Жалпы биология ка-
федрасында СӨЖ-ді ұйымдастыру», Пашкова 
Е.И. «ҚН пәндер кафедрасы бойынша СОӨЖ-ді 
ұйымдастырудың әдістемесі», Михайлова М.С. 
«СОӨЖ-де генетика бойынша топтық оқыту тех-
нологиясын қолдану» тақырыптарында тәжіри-
белерімен алмасты. 2012 жылы Корнилова А.А. 
мен Пашкова Е.И. СҚО ПКБАҚДИ-мен ынты-
мақтастық негізінде орта білім беретін мектеп 
мұғалімдері үшін білім берудің өзекті мәселелері 
бойынша семинар, мастер-класс, тренингтер 
өткізді.  Басқа оқытушылар элективті пәндер бо-
йынша 39 оқу-әдістемелік құрал шығарды, сай-
тқа 500-ден астам электоронды материалдар са-
лынды. Кафедрада ұйымдастырылып жатқан әр 
жұмыс «Биология» мамандығында оқитын сту-
денттердің сапалы білім, жоғары деңгейлік 
үлгерімін қамтамасыз етуге бағытталған. Кафед-
рада ҒЗЖ, СҒЗЖ-ға ерекше көңіл бөлінеді. Оқы-
тушы, магистрант, студенттер Халықаралық бағ-
дарлама және гранттар бойынша (RSPB, AEWA, 
Дарвиндік белсенділік, Сукков Қоры, т.б.)  ғылы-
ми зерттеулерге белсенді түрде қатысады. 2009-
2012 жылдары 45 адам семинарға қатысып, экс-
педицияларға барды. Олар: Вилков В.С. Коло-
мин Ю.М., Губин С.В., Гайдин С.Г., Зубань И.А., 
Красников А.В., Путилин А.В., т.б. Маңызды жо-
балардың қатарына 2007 ж. «СҚО  орнитология-
лық тірек аумағын анықтау және негіздеу»; 2008 
ж. «Стерх» жобасы; 2009 ж. «IBA» жобасы; 2011-
2012 ж. «СҚО су айдынындағы құстардың 
түрлері» (Anser erythropus) жобаларын жатқызу-
ға болады. 2012 жылы кафедра оқытушылары об-
лыстық өлкетану мұражайында қала тұрғында-
рына арнап сурет көрмесін ұйымдастырды. Бір 
қатар оқытушылар Петропавл әкімдігі мен ҚР 
БҒМ гранты бойынша зерттеулерге катысты. 
2009 ж. кафедра доценті Вилков В.С. «Солтүстік 
Қазақстанның су экожүйесінің қалыптасу за-
ңдылығын оқыту, тұрғындарды ауыз сумен қам-
тамасыз ету» тақырыбы негізінде «ҚР БҒМ ғы-
лым комитеті» ММ гранты бойынша жұмыс то-

ные методы обучения в процессе преподавания 
курса ОБЖ»; «Креативные педагогические тех-
нологии»; «Пути повышения качества учебно-
образовательной деятельности преподавателя 
(из опыта работы)»; «Из опыта работы по орга-
низации самостоятельной работы студентов 
(СРС и СРСП)» и другие.

Своими знаниями преподаватели делятся с 
коллегами и учителями школ: на Мастер-классе 
СКГУ по  внедрению современных педагогичес-
ких технологий и новых методов выступали Кор-
нилова А.А. по темам: «Из опыта применения ин-
терактивной доски на различных видах заня-
тий», «Организация СРС на кафедре общей био-
логии», Пашкова Е.И. «Методика организации 
СРСП по дисциплинам кафедры ОБ» и Михай-
лова М.С. «Применение технологии группового 
обучения на СРСП по генетике». В 2012 году Кор-
нилова А.А. и Пашкова Е.И. проводили семина-
ры, тренинги и мастер-классы по актуальным 
проблемам образования для учителей средних 
школ в рамках сотрудничества с Северо-
Казахстанским институтом повышения квали-
фикации. Кроме этого, преподавателями издано 
39 учебно-методических пособий по электив-
ным дисциплинам, более 500 наименований элек-
тронных материалов находятся на сайте СДО. 
Все указанное позволяет проводить занятия на 
высоком научном и методическом уровне и обес-
печивает высокую успеваемость и качество зна-
ний студентов специальности «Биология».

Большое внимание на кафедре уделяется НИР 
и НИРс. Преподаватели, магистранты и студен-
ты активно участвуют в научных исследованиях, 
в том числе по Международным программам и 
грантам (RSPB, AEWA, Дарвиновская инициати-
ва, Фонд Суккова и др.). С 2009 по 2012 годы в 
экспедициях и семинарах приняли участие более 
45 человек, среди них Вилков В.С. Коломин 
Ю.М., Губин С.В., Гайдин С.Г., Зубань И.А., 
Красников А.В., Путилин А.В. и другие. Среди 
наиболее важных проектов следует отметить: 
2003-2005 гг. – Проект «Тонкоклювый крон-
шнеп»; 2007 - г. – «Выявление и обоснование клю-
чевых орнитологических территорий СКО»; 
2008 г. - Проект «Стерх»; 2009 г. – Проект «IBA» 
и «Пискулька; 2011-2012 гг. – «Мониторинг пис-
кульки (Anser erythropus) и других видов гусей и 
казарок на водоемах  СКО». В 2012 году препо-
давателями кафедры была организована фото-
выставка в областном краеведческом музее, кото-
рая была очень популярна среди жителей города 
Петропавловска. 

Ряд преподавателей участвовали в исследова-
ниях по грантам МОН РК и Акимата г. Петропав-
ловска: Вилков В.С. в 2009 г. в составе рабочей 
группы работал по гранту ГУ «Комитет науки 
МОН РК» (Договор № 103/2009 от 05.02.2009 г.) 
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бы құрамында жұмыс істеді. (05.02.2009ж. 
№103/2009 келісімшарт). 2010 жылы Петропавл 
каласы әкімдігінің сұранымы бойынша «СҚО 
Петропавл қаласындағы Пестрое көлінің экож-
үйесін қалпына келтіруде ғылыми-негіздемелік 
үлгіні жасаумен айналысты. (Бюджеттік бағдар-
лама 254.008.000). 2012 жылдың көктемінде Вил-
ков В.С., Зубань И.А., Галактионова Е.В. баста-
ған кафедра қызметкерлері «Ақжан, Ақсуат қо-
рықтарын құрудағы биологиялық негіздеме» та-
кырыбындағы шаруашылык келісімшарты бо-
йынша жұмыс жасады. Кафедра магистрі Губин 
С.В., Гайдин С.Г Зәйлі-Алатау құстарын зерттеу 
бойынша бірлескен экспедицияға қатысты. 
(ұйымдастырушы – АҚШ, Питсбург). «СҚО 
орнитологиялық тірек аумағын анықтау және не-
гіздеу» тақырыбындағы RSPB жобасына (Ұлыб-
ритания) Вилков В.С., Губин С.В., Гайдин С.Г., 
Зубань И.А. қатысты. Қостанай облысындағы қы-
зыл қарашақаздарды зерттеу бойынша Қазақ-
стан-британ экспедициясына Вилков В.С. қатыс-

ты. Гайдин С.Г. орнатылған ынтымақтастық не-
гізінде Бернс (Швейцария) университетімен бел-
сенді түрде жұмыс жасайды. Губин С.В., Гайдин 
С.Г. Ресей биологтарымен бірлесе отырып, «Есіл 
қаласының түрлі биотоптағы орнитофаунасын 
зерттеу» тақырыбындағы жобаға қатысты. 

Оқытушы, магистр, студенттер арасында 
алыс, жақын шет елдердің білім беру, ғылыми 
ұйымдарымен белсенді ынтымақтастық қарым-
қатынас орнатылған. ҚР БҒМ зоология институ-
ты, Қостанай мен Көкшетау мемлекеттік универ-
ситеттері,   Қазақстанның биотүрлілігін сақтау 
ассоциациясы, ҚР орман және аңшылық шаруа-
шылық комитеті, Есіл мемлекеттік педагогика-
лық институты, Омбы мемлекеттік педагогика-
лық университеті арасында тығыз байланыс бар. 
Жыл сайын Ресей (Есіл, Омбы, Санкт-
Петербург), Өзбекстан (Ашхабад), Германия кон-

«Изучение закономерностей формирования и 
функционирования водных экосистем Северно-
го Казахстана как источников обеспечения насе-
ления питьевой водой». В 2010 г. по заказу  
Акимата г. Петропавловска занимался «Разра-
боткой научно-обоснованной модели восстанов-
ления экосистемы озера Пестрое г. Петропавлов-
ска Северо-Казахстанской области» (Бюджетная 
программа 254.008.000). Весной 2012 года со-
трудники кафедры – Вилков В.С., Зубань И.А и 
Галактионова Е.В. участвовали в хоздоговорной 
теме «Биологическое обоснование создания 
ОПТ «Акжанская» и «Аксуатская». Губин С.В., 
Гайдин С.Г. участвовали  в совместных экспеди-
ций по изучению птиц-падальщиков Заилийско-
го Алатау  (организатор – Национальный авиа-
рий США, г. Питсбург). Вилков В.С., Губин С.В., 
Гайдин С.Г., Зубань И.А. участвовали в проекте 
RSPB (Великобритания) «Ключевые орнитоло-
гические территории Казахстана». Вилков В.С. 
участвовал в Казахстанско-британской экспеди-

ции по изучению краснозо-
бой казарки в Кустанайской 
области. Гайдин С.Г. учас-
твовал в экспедиции по поис-
ку тонкоклювого кроншнепа 
на территории РК, организо-
ванной RSPB (Великобрита-
ния), он также активно со-
трудничает с биологами Бе-
р н с ко го  у н и в е р с и т е т а  
(Швейцария) в исследовани-
ях по распространению ви-
русных заболеваний в попу-
ляциях красноголового ныр-
ка и хохлатой чернети. Губин 
С.В. и Гайдин С.Г. совместно 
с биологами ИПИ им. Ершо-
ва участвовали в проекте по 
изучению орнитофауны раз-
личных биотопов города 

Ишим (Россия).
Преподаватели, магистранты и студенты ак-

тивно сотрудничают с образовательными и на-
учными организациями ближнего и дальнего за-
рубежья. Регулярные связи поддерживаются с 
Институтом зоологии МОН РК, Костанайским и 
Кокшетауским государственными университе-
тами, ассоциацией сохранения биоразнообразия 
Казахстана, Комитетом лесного и охотничьего хо-
зяйства МСХ РК, с Ишимскпм государственным 
педагогическим институтом. Омским госуда-
рственным педагогическим университетом. Еже-
годно в научных журналах и сборниках материа-
лов конференций России (Ишим, Омск, Санкт-
Петербург), Узбекистана (Ашхабад), Германии, - 
публикуется более 30 научных статей и тезисов 
докладов. Всего по темам исследований  за 3 го-
да опубликовано 275 статей.

Практикалық сабақта · На практическом занятии
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ференцияларының материалдар жинағы мен ғы-
лыми журналдарына 30-дан астам ғылыми мақа-
лалар мен баяндамалар тезисі басылып шығады. 
3 жыл ішінде зерттеу тақырыптары бойынша 275 
мақала баспа бетінде жарық көрді. Кафедра ма-
гистранттары шетел ЖОО-да еңбек тәжірибес-
інен өтеді. 

 2010 жылы кафедра доценті Зубань И.А. Ека-
теринбург қаласындағы өсімдіктер мен жануар-
лар экологиясы институты, аға оқытушы Фефи-
лова Л.А. Сургут мемлекеттік университетінде 
еңбек сынағынан өтті. Барлық курстың студент-
тері курстық, дипломдық жұмыс жазудан басқа 
ғылыми жұмыстарға да белсене араласады. Олар 
Қорғалжың  МТА территориясындағы егістік ла-
герінде, Қазақстан аумағындағы экспедициялар-
да, Республикалық құстарды сақиналау мен ау-
лау орталығы «Шоқпақ» орнитологиялық стаци-
онарында еңбек тәжірибесінен өтеді. Кафедрада 
7 бағыт бойынша 3 ғылыми үйірме жұмыс 
істейді. Ғылыми үйірмеде жұмыс істейтін сту-
денттер зерттеу жұмыстарына Солтүстік Қазақ-
стан облысының мектеп оқушыларын тартады. 
Жыл сайын көптеген қала мен ауыл мектепте-
рінде құстар күні сияқты табиғатқа қатысты іс-
шаралар өтеді. 

2012 оқу жылында «СҚО биотүрлілігін қор-
ғау» тақырыбында оқушылардың қатысуымен 
облыстық конференция өтті. Жыл сайын қала 
мектептерінде биология бойынша пәндік олим-
пиада болады. Оны жалпы биология кафедрасы-
ның оқытушылары Корнилов А.А мен Е.В Га-
лактионова өткізеді. Кафедра қала мектептері 
мұғалімдерімен тығыз байланыс орнатқан, «Қа-
зақстандағы білім беру: бүгін, кеше, ертең» атты 
тақырыпта кездесулер, дөңгелек үстелдер ұйым-
дастырып отырады. 

Қазіргі таңда  «Органикалық химия» кафедра-
сының құрамында 24 оқытушы бар. Соның 
ішінде: академик Қ.Х.Тоқмырзин, 3 химия ғылы-
м ы н ы ң   д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р  
А.С.Жолболсынова, В.В.Поляков, Б.Е.Бегенова, 
6 ғылым кандидаты, доцент Р.Ж.Шүкенова, 
В.Д.Назарова, А.Н.Дюрягина, И.В.Голодова, 
М.Ю.Лежнева, Г.Б.Аубакирова, аға оқытушы: 
А.Ө.Бектемісова (х.ғ.к), магистрлер: Н.В.Ивано-
ва, Н.В.Остафейчук, Т.А.Шейко, оқытушылар: 
Т.Н.Луговицкая (т.ғ.к), В.А.Рубе, А.Е.Әлжанов 
(магистр), Пфлюк Н.Ф.  Н.А.Татаринская  биыл 
Ф.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік пе-
дагогикалық университетінің магистратурасын 
бітіреді. Оқу сабақтарын өткізу барысында оқы-
тушыларға зертхана меңгерушілері Н.Ж.Сағдие-
в а ,  Е . А . С к у л ь д и ц к а я ,  л а б о р а н т т а р  
А.Г.Павличук, С.А.Усманова, А.И.Дубовицкий 
көмек көрсетеді.

Кафедра қызметкерлері үнемі өздерінің ғылы-
ми, педагогикалық біліктіліктерін арттырып оты-

Магистранты кафедры проходят стажировку в 
зарубежных ВУЗах. В 2010 году ее прошли Зу-
бань И.А. – УОРАН, Институт экологии расте-
ний и животных (г. Екатеринбург, РФ) и Фефило-
ва Л.А. – Сургутский государственный универ-
ситет (г. Сургут, РФ). В научной работе активное 
участие принимают и студенты всех курсов. Кро-
ме написания курсовых и дипломных работ, а так 
же научных проектов они проходят стажировки в 
полевом лагере на территории Кургальджинско-
го  ГПЗ, в экспедициях на территории Казахста-
на, на орнитологическом стационаре «Чокпак»  
Республиканского центра отлова и кольцевания 
птиц. На кафедре работают 3 научных кружка по 
7 направлениям. Студенты, работающие в на-
учных кружках, привлекают к исследовате-
льской работе учащихся школ Северо-
Казахстанской области. Ежегодно в больши-
нстве городских школ и ряде сельских проводят-
ся дни бедвочера, день птиц и другие. В 2011-
2012 гг. организованы фотовыставки «Птицы Се-
веро-Казахстанской области» в областном му-
зейном комплексе, в школах города - № 9,21, пер-
вый лицей, школа – лицей Дарын, лицей ЛОРД, 
ПТЛ№5.  

В 2012 году текущем учебном году прошла об-
ластная конференция с участием школьников на 
тему «Охрана биоразнообразия СКО». Ежегодно 
в школах города проводится предметная олимпи-
ада по биологии преподавателями кафедры об-
щей биологии – Корниловой А.А и Галактионо-
вой Е.В. 

Кафедра регулярно поддерживает связи с рабо-
тодателями, для чего организуются  круглые сто-
лы «Образование в Казахстане: вчера, сегодня, за-
втра», встречи с учителями школ города и т.д.

В настоящее время на кафедре «Органическая 
химия и химия ВМС» в штате находится 24 пре-
подавателя. Из них: академик К.Х.Токмурзин, 3 
доктора химических наук, профессора – 
А.С.Жолболсынова, В.В.Поляков, Б.Е.Бегенова, 
6 кандидатов наук, доцентов – Р.Ж.Шукенова, 
В.Д.Назарова, А.Н.Дюрягина, И.В.Голодова, 
М.Ю.Лежнева, Г.Б.Аубакирова, старшие препо-
даватели: А.У.Бектемисова (к.х.н.), магистры: 
Н.В.Иванова, Н.В.Остафейчук, Т.А.Шейко, пре-
подаватели: Т.Н.Луговицкая (к.т.н.), В.А.Рубе и 
А.Е.Альжанов (магистры), Пфлюк Н.Ф. Закан-
чивает обучение в магистратуре Омского госуда-
рственного педагогического университета им. 
Ф.Достоевского Н.А.Татаринская. Помощь в под-
готовке и обслуживании учебных занятий оказы-
вают зав.лабораториями Н.Ж.Сагдиева, 
Е.А.Скульдицкая, лаборанты А.Г.Павличук, 
С.А.Усманова, А.И.Дубовицкий. 

Сотрудники кафедры регулярно повышают 
свою научную и педагогическую квалификацию: 
Бегенова Б.Е. защитила диссертацию на соиска-
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рады. Б.Е.Бегенова ғылым докторы дәрежесін 
алу үшін докторлық диссертация қорғады (2009 
ж.), Т.А.Луговицкая техника ғылымдарының кан-
д и д а т ы  д и п л о м ы н  а л д ы  ( 2 0 0 9  ж . ) ;  
А.Ө.Бектемісова химия ғылымдарының канди-
даты дипломын алды (2010 ж.); Н.В.Ивановаға 
педагогика магистрі дәрежесі берілді (2012ж.). 
Н.А. Татаринская ОмМПУ магистратурасында 
оқып жүр (Омбы, РФ). 2008ж. «Жоғары молеку-
лярлы қосылыстар химиясы» мамандығы бо-
йынша Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық уни-
верситетінде (Бектемісова А.Ө., Татаринская 
Н.А.); 2011ж. «Ауыр көмірсу шикізатын катали-
тикалық-кавитациялық өңдеу. Наноқұрылым-
дық материалдарды зерттеу әдістері» бағдарла-
масы бойынша Е.А.Бөкетов атындағы Қараған-
ды мемлекеттік университетінде  (Голодова 
И.В., Остафейчук Н.В.) біліктілікті арттыру кур-
сынан өтті. 

Оқытушылар мемлекеттік гранттар, ғылыми 
жобаларға қатысады: «Депрессаторларды син-
тездеу тәсілінің даярламасы», «Бактериялды 
және антикоррозиялық қасиеті бар аминофенол-
ды алу тәсілдерінің даярламасы, оны мұнай 

өндіруде қолдану», «Металл корозиясындағы по-
лифункционалды азоты бар ингибиторды син-
тездің ғылыми негіздемесінің даярламасы» (Тоқ-
мырзин Қ.Х.); «Теректен эфир майын алу үшін 
құрылғы құру және технологиялық регламент жа-
сау», «Балзамдық теректен алынатын дәрілік 
түрлер және оларды GМР талабының есебімен 
өндіру», «Табиғи биологиялық белсендіргіш за-
ттарды қолдану арқылы бидай шығымдылығы-
ның сапасын арттыруға отандық инновациялық 
технологияларды енгізу» (В.В.Поляков), «Поли-
электролиттердің қасиетін зерттеу және синтез-
деу» (Бегенова Б.Е.), «Қазақстанның  полиме-
талды шикізатын өңдеуде ресурсты сақтайтын, 
экологиялық жағынан таза және автоматтанды-
рылған технологияны жасау», «Жаңа компози-
циялық материалдарды шығару және жасау тех-

ние ученой степени доктора наук (2009г.), Луго-
вицкая Т.А. получила диплом кандидата техни-
ческих наук (2009г.); в 2010 году  получила дип-
лом кандидата химических наук Бектемисова 
А.У.; Ивановой Н.В. была присуждена степень 
магистра педагогики (2012г.). Татаринская Н.А. 
продолжает обучение в магистратуре ОмГПУ 
(г.Омск, РФ). Курсы повышения квалификации: 
2008г. - по специализации «Химия высокомоле-
кулярных соединений»  Казахский националь-
ный университет им. Аль-Фараби (Бектемисова 
А.У., Татаринская Н.А.); 2011г. – по программе 
«Методы исследования наноструктурированных 
материалов. Каталитическо-кавитационная пере-
работка тяжелого углеводородного сырья» Кара-
гандинский государственный университет им. 
Е.А.Букетова (Голодова И.В., Остафейчук Н.В.). 

Преподаватели участвует в реализации госу-
дарственных научных проектов и грантов: «Раз-
работка способов получения катионных ПАВ, 
улучшающих сцепление щебня с битумом», «Раз-
работка способов синтеза депрессаторов (инги-
биторов парафиноотложения) на основе казах-
станского сырья и отходов нефтехимического 

синтеза», «Разработка способов получения 
аминофенолов, обладающих бактерицид-
ным и антикоррозионным действием, и при-
менение их в нефтедобыче», «Получение и 
использование катионных ПАВ с арильны-
ми и алкиларильными радикалами для улуч-
шения качества битумов, получаемых на 
основе остатков глубокой переработки 
нефти», «Разработка способов получения 
аминофенолов, обладающих бактерицид-
ным и антикоррозионным действием, и при-
менение их в нефтедобыче», «Разработка 
научных основ синтеза полифункциональ-
ных азотсодержащих ингибиторов корро-
зии металлов», «Разработка способов полу-
чения водорастворимых и вододиспергиру-
емых ингибиторов коррозии металлов» 
(Токмурзин К.Х.); «Создание установки 

для получения эфирного масла тополя и разра-
ботка технологического регламента. Клиничес-
кое изучение препаратов из тополя бальзамичес-
кого и березы», «Разработка субстанции и лека-
рственных форм из тополя бальзамического, рег-
ламентов на их производство с учетом требова-
ний GМР», «Разработка субстанции и лека-
рственных форм высокоэффективных конкурен-
тоспособных лекарственных препаратов из топо-
ля бальзамического, разработка регламентов их 
производства с учетом требований GMP», 
«Внедрение отечественных инновационных тех-
нологий повышения качества и урожайности яро-
вой пшеницы за счет применения композиций 
природных биологически активных веществ» 
(В.В.Поляков). «Химическое излучение грудни-
цы мохнатой, наработка препарата «Витин» биос-

Органикалық химия және ЖМҚ кафедрасы
Кафедра органической химии и химии ВМС
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н ол о г и я с ы »  ( Б ол ат б а е в  К . Н . ) ,  « И К -
спектроскопиясының  мәліметтері бойынша 
көпкомпонентті жүйенің табиғи тегінің құрамын 
зерттеу» (Голодова И.В.), «Оқу үдерісін оңтай-
ландыру және химияны оқытудың жаңа техноло-
гиясын енгізу» (Шүкенова А.У., Голодова Н.Ф., 
Пфлюк Н.Ф.), т.б.

Соңғы 5 жыл ішінде кафедра қызметкер-
лерінің ғылыми зерттеулер бойынша жеткен 
жетістіктері: 11 инновациялық патент, ПОҚ-тық 
Қазақстан, ТМД елдерінде 100-ден астам ғылы-
ми басылымдары жарық көрді, соның ішінде еке-
уі ағылшын тілінде, ҚР БҒМ басшылығымен 20-
дан астам кітап, оқулық, оқу құралдары, моног-
рафиялар шығарылды. 

Кафедрада оқу-әдістемелік жұмыстар жақсы 
деңгейде жүргізілуде: соңғы 5 жылда 
жүргізілетін пәндер бойынша 40-тан аса оқу-
әдістемелік және оқу құралдары басылды.  Ка-
федра оқытушылары мен студенттерінің ғылы-
ми-зертттеу нәтижелері оқу - әдістемелік мате-
риалдарында басылып, кейіннен оқу үдерісіне 
енгізілді: «Органикалық химия бойынша прак-
тикум» (Шүкенова Р.Ж., Мазик Е.; 2009 ж.), 
«Органикалық химия бойынша бақылау есеп-
терінің жинағы» (Шүкенова Р.Ж., Лежнева 
М.Ю., Бондаренко И., Волкова А.; 2011 ж.); «Та-
мақ өнімдеріне экспертиза жасау» (Татаринская 
Н.А., Кожевников Е.В.; 2007 ж.), т.б.  Сонымен қа-
тар 15-тен астам әдістемелік семинар өткізілді. 
Оқу- әдістемелік семинар барысында студенттер 
білімін бағалаудағы рейтингілік жүйені 
жетілдірудің мәселелері мен СӨЖ тапсырмасын 
бағалауда оқытушылардың обьективтілігін арт-
тырудың жолдары қандай болу керек дегендей 
маңызды сұрақтар көтерілді. ."Кәсіптік оқыту-
дың жаңа түріне дидактиканы бейімдеу", "Оқыту 
нәтижелерін бақылаудың қазіргі түрлері 
(кемшілігі мен артықшылығы)", "Мектеп және 
ЖОО-да сабақтарды өткізу барысында қолданы-
латын жаңа технологиялардың тиімділігін тал-
дау тақырыптарында кафедра оқытушылары 
Пфлюк Н.Ф., Лежнева М.Ю. ЖОО-дағы ПОҚ-қа 
арналған  мастер класын өткізді.

 Кафедрадағы оқытушылары, магистранттар 
және, студенттер түрлі ғылыми жұмыс байқаула-
рына қатысады.  Облыста био және синтетика-
лық полмерден аралас гель алудың ғылыми не-
гізін жасап шығарып, олардың қасиеттерін иге-
руді ойлап тапқаны үшін х.ғ.д., проф. Жолболсы-
нова А.С. VII Республикалық «Шапағат-2010» 
байқауында дипломмен марапатталды, 
т.ғ.д.,проф Болатбаев К.Н.  2008 жылы республи-
калық «ЖОО-ның үздік оқытушысы» байқауын-
да грант ұтып алды, 2009 жылы Т.А.Луговиц-
каяның жұмысы «Жас талап» байқауында 1 орын-
ды жеңіп алды. 2009-2010 оқу жылында Респуб-
ликалық  байқауында студенттердің ғылыми 

крининг компонента грудницы мохнатой» 
(В.Д.Назарова). На хоздоговорной основе иссле-
дованы адгезионные свойства присадки 
«ПЭПАРМ» (Токмурзин К.Х.), разработаны 
практические рекомендации по утилизации отра-
ботанного герметика АГ-4И (Болатбаев К.Н.). 
Широко представлены инициативные темы: «По-
лучение и изучение реологических свойств сме-
шанных систем крахмал-желатин»  Жолболсы-
нова А.С., «Синтез и исследование свойств поли-
электролитов» (Бегенова Б.Е.), «Разработка ре-
сурсосберегающих, экологически чистых и авто-
матизированных технологий переработки поли-
металлического сырья Казахстана», «Разработка 
технологий и производство новых композицион-
ных материалов», «Разработка и внедрение высо-
коточных инструментальных методов анализа и 
компьютерно-диагностических комплексов» (Бо-
латбаев К.Н.), «Физическая химия дисперсных 
систем и поверхностных явлений». (Дюрягина 
А.Н.), «Исследование состава многокомпонен-
тных систем природного происхождения по дан-
ным ИК-спектроскопии» (Голодова И.В.), «Хи-
мические  модификации на основе бетулина» 
(Лежнева М.Ю.), «Оптимизация учебного про-
цесса и внедрение новых технологий обучения 
химии» (Шукенова А.У., Голодова Н.Ф., Пфлюк 
Н.Ф.).

Результаты научных исследований и достиже-
ний сотрудников кафедры за последние 5 лет: 11 
инновационных патентов, более 100 научных 
публикаций ППС и сотрудников в Казахстане и 
странах СНГ, в том числе на английском языке - 
2, общее число книг, учебников, изданные под 
грифом МОН РК, учебных пособий и моногра-
фий  - более 20.

Успешно осуществляется на кафедре учебно-
методическая работа: за последние 5 лет подго-
товлено к изданию более 40 учебно-
методических и учебных пособий по преподава-
емым дисциплинам. Итоги научных исследова-
ний преподавателей кафедры и студентов нашли 
отражение в изданных учебно-методических ма-
териалах, внедрены в учебный процесс: «Прак-
тикум по органической химии» (Шукенова Р.Ж., 
Мазик Е.; 2009г.), «Сборник контролирующих за-
дач по органической химии» (Шукенова Р.Ж., 
Лежнева М.Ю., Бондаренко И., Волкова А.; 
2011г.); «Экспертиза пищевых продуктов» (Тата-
ринская Н.А., Кожевников Е.В.; 2007г.)  и др. Про-
ведено более 15 методических семинаров. Важ-
ное место среди учебно-методических семина-
ров занимают вопросы совершенствования рей-
тинговой оценки знаний студентов и повыше-
нию объективности преподавателей при оцени-
вании СРС ("Адаптация дидактики к новым усло-
виям профессионального обучения", "Лекцион-
ная форма обучения: недостатки и способы их 
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жұмыстары 5 жүлделі орынды жеңіп алды.  
Кафедра студенттері алыс, жақын шетел 

ЖОО-мен студент алмасу бағдарламаларына қа-
тысады. 2010 жылы Х(о)-07 тобының студент-
тері еңбек тәжірибесінен өтті: Гаврилова К.Ю. - 
Қолданбалы ғылым университеті (.Крефельд, 
Германия), Каминская О.В. - техника мен меха-
ника институты (Карлсруэ, Германия).  Баскино-
ва Д., Калашникова А. академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша Абай атындағы Қазақ  
педагогикалық  университетінде курстан өтіп жа-
тыр.

Кафедра оқытушылары химия бойынша қала, 
облыс оқушылары үшін топтық олимпиадалар, 
ашық есік күндерін  жиі өткізеді. Бірнеше жыл қа-
тарынан кафедра оқытушылары ҰБТ-ға мектеп 
оқушыларын дайындау мақсатында пәндік 
сұрақтар бойынша ақысыз кеңес беріп, тест 

жұмысына дайындайды.
Кафедраның материалды-техникалық базы 

жақсы:  «Зерттеудің  физика-химиялық 
әдістерінің орталығы» атты жаңа зертхана ашыл-
ды. Ол қазіргі жаңа заманауи құралдармен жаб-
дықталған. Химия пәндері бойынша   арнайы  да-
йындалған 15 аудитория бар, оқу сабақтары сол 
аудиторияларда өткізіледі. ҚР мен Петропавл қа-
ласының 20 кәсіпорынымен өзара ынтымақтас-
тық келіс імшарты жасалынды.  Олар:  
(«А.Б.Бектұров атындағы химия ғылыми инсти-
туты АҚ» (Алматы), «Экономика-техникалық  
білім беру кешені ҒОБ», «Изолит» ЖШС, 
«ЗИКСТО АҚ», т.б.). аталмыш кәсіпорындар хи-
мия мамандығындағы студенттер үшін тәжірибе 

устранения", "Современные формы контроля ре-
зультатов обучения (плюсы и минусы)", "Анализ 
эффективности использования новых техноло-
гий при проведении уроков в школе и занятий в 
вузе" и др.). Преподаватели Пфлюк Н.Ф., Лежне-
ва М.Ю. проводили мастер-классы для ППС 
ВУЗа.

Преподаватели кафедры, магистранты, сту-
денты участвуют в различных конкурсах на-
учных работ. Так, д.х.н., проф. Жолболсынова 
А.С. награждена дипломом VII Республиканско-
го конкурса «Шапағат-2010» в области изобрета-
тельства за разработку научных основ получения 
смешанных гелей био- и синтетических полиме-
ров и управление их свойствами, д.т.н.,проф Бо-
латбаев К.Н. в 2008г. выиграл грант  в республи-
канском конкурсе «Лучший преподаватель 
ВУЗа»,  в 2009г. работа Островного К. и Луговиц-
кой Т.А. заняла 1 место в конкурсе  «Жас талап».  
В 2009 - 2010 учебном году на Республиканском 
конкурсе студенческих научных работ было по-
лучено 5 призовых мест.  

Студенты кафедры принимают участие в об-
менных программах  с ВУЗами ближнего и даль-
него зарубежья. В 2010 году стажировку прохо-
дили студенты группы Х(о)-07: Гаврилова К.Ю. - 
Университет прикладных наук (г.Крефельд, Гер-
мания) и Каминская О.В. - Институт техники и 
механики (г. Карлсруэ, Германия). Студента Бас-
кинова Д., Калашникова А. проходят обучение в 
Казахском педагогическом университете 
им.Абая по программе академической мобиль-
ности.

Преподаватели кафедры регулярно проводят 
командную олимпиаду для школьников города и 
области по химии; день открытых дверей. В тече-
ние ряда лет преподаватели кафедры проводили 
бесплатные консультации по подготовке выпус-
кников школ к ЕНТ.

Успешно происходит совершенствование мате-
риально-технической базы кафедры: открыта но-
вая лаборатория «Центр физико-химических ме-
тодов исследования» с новейшими современны-
ми оборудованием и приборами. Учебные заня-
тия по химическим дисциплинам проводятся в 
15 специализированных аудиториях. Заключены 
договоры о взаимном сотрудничестве с 20 пред-
приятиями г.Петропавловска и РК (АО «Инсти-
тут химических наук им.А.Б.Бектурова» 
(г.Алматы), НУО «Экономико-технический обра-
зовательный комплекс», ТОО «Изолит», АО 
«ЗИКСТО» и др.). Данные предприятия служат 
базами практик для студентов химических спе-
циальностей, некоторым студентам по итогам 
практик предоставляется на данных предприя-
тиях возможность трудоустройства. Отлично за-
рекомендовали себя студенты кафедры при про-
хождении производственной практики в Между-

В лаборатории факультета
Факультет зертханасында
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базасы болып табылады, тәжірибе қорытынды-
сы бойынша кейбір студенттерге осы кәсіпорын-
дарда жұмыс істеуге  мүмкіндік береді. Қараған-
ды қаласындағы «Фитохимия» халықаралық ғы-
лыми-өндірістік холдингте  тәжірибеден өткен 
студенттер өздерін жақсы жағынан көрсете 
білді.

Кафедра оқытушылары облыстық ПКБАКДИ 
тығыз байланыста, түрлі теориялық, практика-
лық сұрактар бойынша қала мен облыс мұға-
лімдеріне дәріс оқиды, оқушылардың ғылыми 
жобаларын дайындауға көмектеседі. 2009 жылы 
кафедра оқытушылары Аубакирова Г.Б., Пфлюк 
Н.Ф. мектептегі химия оқулықтарын рецензия-
лау мен талдау бойынша құрылған эксперт ко-
миссиясының құрамына енді. 

Қазіргі таңда «Ауыл шаруашылығы» кафедра-
сында  21 оқытушы жұмыс істейді. Олар: 1 ауыл-
шарушылық ғылымдарының докторы Нетяга 
М.И., 10 ауылшарушылық ғылымдарының кан-
дидаттары: К.Н.Баязитова, Т.Б.Баязитов, 
М . С . Б а қ т ы б а е в ,  М . В . З в е р я ч е н к о ,  
А.Е.Қалиәскерова И.М.Жемалединова, Савенко-
ва И.В., Р.С.Сарманова, Ж.А.Нокушева, 
А.С.Шаяхметова (2010 жылы кандидаттық дис-
сертацияны 7 оқытушы қорғады), 4 магистр: 
С.В.Глушак, Л.К.Қасиенова, Ж.К.Құлақпаева, 
Ш.Ш.Шақанова, 3 ауылшарушылық ғылымда-
рының докторы қосалқы қызметте:  академиктер 
Мыңжасов К.И., Рамазанов А.У., профессор Ме-
шетич В.Н., ауылшарушылық ғылымдарының 
кандидаты : Құнанбаев С.К., Темірбекова Г.А., 
И.Н.Гришанов. 

Биыл Столыпин атындағы Омбы мемлекеттік 
аграрлы университетінің магистратурасын 
Э.Е.Каңтарбаева, Ф.Достоевский атындағы 
Омбы мемлекеттік педагогикалық универси-
тетінің магистратурасын А.В.Ефименкова 
бітіреді, кафедра оқытушыларының 50% жара-
тылыстану-жағрафия факультетінің түлектері. 
Оқу үдерісі барысында оқу сабақтарын дайында-
уға лаборанттар Г.М.Шахметова (магистр), 
В.Н.Бурлакова көмектеседі.

СҚО ауылшаруашылық  басқармасы 
«Агроөнеркәсіп кешеніне мамандарды дайында-
ған еңбегі үшін» кафедра оқытушыларын дип-
лом, құрмет грамоталарымен марапаттады. Ка-
федра 532 маман шығарды, соның ішінде 431 
(81%) түлек ҚР, Ресей, Белоруссия мемлекетінің 
әр түрлі ауылшаруашылық саласында жұмыс 
істейді. Кандидаттық диссертация қорғағандар: 
Осадчая С.С., Асаубаев Р.Ш., Жантілеуов Д.А., 
Омбы қаласындағы ауылшаруашылық институ-
тының аспирантурасын оқып жатқандар: Нико-
лаев П., Паршутин Е., Ковальногов А.

 Кафедра оқытушылары қазіргі заманға сай да-
мыту жағдайындағы  басылымдылық болып та-
былатын ғылыми жобаларға белсене қатысады. 

народном научно-производственном холдинге 
«Фитохимия» (г.Караганда).

Преподаватели кафедры поддерживают актив-
ное сотрудничество с областным ИПК и ППК, вы-
ступают перед учителями города и области по 
различным теоретическим и практическим воп-
росам, оказывают помощь в подготовке научных 
проектов школьников. В 2009 году преподавате-
ли кафедры Аубакирова Г.Б. и Пфлюк Н.Ф. вхо-
дили в состав экспертной комиссии по анализу и 
рецензированию школьных учебников РК по хи-
мии. 

В настоящее время на кафедре «Сельское хозя-
йство» работает 21 штатный преподаватель. Из 
них: 1 доктор сельскохозяйственных наук – Нетя-
га М.И., 10 кандидатов сельскохозяйственных на-
ук  – К.Н.Баязитова, Т.Б.Баязитов, М.С.Бактыба-
ев, , М.В.Зверяченко, А.Е.Кальяскарова 
И.М.Джемалединова, Савенкова И.В., Р.С.Сар-
манова, Ж.А.Нокушева, А.С.Шаяхметова (в 
2010 году защитили кандидатскую диссертацию 
7 преподавателей), 4 магистра: С.В.Глушак, 
Л.К.Касиенова, Ж.К.Кулакпаева, Ш.Ш.Шакано-
ва, по совместительству работают 3 доктора се-
льскохозяйственных наук: академики Минжасов 
К.И. и Рамазанов А.У., профессор Мешетич В.Н., 
кандидаты сельскохозяйственных наук: Кунан-
баев С.К., Темирбекова Г.А., И.Н.Гришанов. 

Заканчивают обучение в магистратуре: 
Омского государственного аграрного универси-
тета им.Столыпина Э.Е.Кантарбаева и С.Ю.Пуч-
кова, Омского государственного педагогическо-
го университета им. Ф.Достоевского – 
А.В.Ефименкова. 50% преподавателей кафедры 
являются выпускниками е сте ственно-
географического факультета. Помощь в подго-
товке учебных занятий оказывают лаборанты 
Г.М.Шахметова (магистр), В.Н.Бурлакова.

Работа преподавателей кафедры отмечена дип-
ломом и почетными грамотами управления се-
льского хозяйства СКО «За вклад в подготовку 
специалистов для агропромышленного комплек-
са». За время существования, кафедра выпусти-
ла 532 специалистов для агропромышленного 
комплекса, из которых 431 (81%) выпускник ра-
ботает в различных сельскохозяйственных фор-
мированиях Республики Казахстан, России и Бе-
лоруссии. Защитили кандидатские диссертации: 
Осадчая С.С., Асаубаев Р.Ш., Жантлеуов Д.А., об-
учаются в аспирантуре СибНИИСХ г.Омска: Ни-
колаев П., Паршутин Е., Ковальногов А.

Преподаватели кафедры принимают участие в 
работе проектов, которые являются приоритет-
ными в условиях современного развития АПК 
РК и поддерживаются МСХ РК  и финансируе-
мые Всемирным банком: «Оптимизация факто-
ров урожайности овощных культур в защищен-
ном грунте», «Повышение племенных и продук-
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Оларды ҚР АШМ қолдайды, Бүкіләлемдік банк 
қаржыландырады. Кафедраның ПОҚ-тың халы-
қаралык, республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференция материалдар жинағында 500-ден ас-
там ғылыми мақалалары басылды. Жапония 
агентінің өкілдерімен халықаралық ынтымақ-
тастық негізінде «СҚО өңдеу кәсіпорындары 
мен тамақ кластерін дамытудың жалпы жоспа-
рын жасау үшін зерттеу жүргізу» (Баязитова 
К.Н.), «Болашақ жастар үшін» (Қаңтарбаева 
Э.Е., Сарманова Р.С.), «Солтүстік Қазақстанның 
құйрықты қойлары», «Солтүстік Қазақстан жағ-
дайындағы жабық грунтта көкөніс өсіруді дамы-
ту перспективасы» тақырыбында семинарлар 
өтті.

 Павлодар қаласында «Агроөнеркәсібінде 
өндіріс пен ғылымды интеграциялау» тақыры-
бындағы өткен халықаралық семинарға «(Баязи-
това К.Н., Сарманова Р.С.), Прага, Чехияда ұйым-
дастырылған «Ғылым және технология: бола-
шаққа қадам» тақырыбындағы семинарға (Бая-
зитова К.Н., Шаяхметова А.С., Савенкова И.В., 

Нокушева Ж.А.) қатысты; ҚР жер ресурстарын 
игерту бойынша агенттігінің өкілі Отарова К.М. 
және облыс әкімі қатысуымен өткен «СҚО-ның 
көктемгі егістік жұмысына дайындығы», «Жер 
ресурстарын тиімді игертудің негізгі мәселе-
лері» тақырыбындағы семинар-кеңесіне (Баязи-
това К.Н., Шаяхметова А.С.) қатысты, «Білім та-
рату – Қазақстан агроөнеркәсіп кешенінің инно-
вациялық және технологиялық дамуының не-
гізі» атты республикалық семинар – кеңесін (Бая-
зитова К.Н., Шаяхметова А.С., Сарманова Р.С., 
Савенкова И.В., Нокушева Ж.А., Баязитов Т.Б., 
Бақтыбаев М.С., Жемалединова И.М.) өткізді. 

Кафедрадағы оқытушылардың ғылыми зерт-
теулерінің негізгі бағыттары - ауыл шаруашы-
лық дақылдарын, егістік жер, жем-шөп дайын-
дау, көкөніс, өсімдік өсіру болып табылады. Ка-
федрада жұмыс істейтін ғалымдар Т.Б. Баязито-
ва ,  А .С .Шаяхметов ,  И .В .  Савенкова ,  
Ж.А.Нокушев, Р.С.Сарманова, И.М.Жемаледи-

тивных качеств курдючных овец в ТОО «Беску-
дук СКО». Являются участниками семинаров и 
научно-практических конференций. ППС кафед-
ры опубликовано более 500 научных статей в ма-
териалах международных, республиканских  на-
учно-практических конференциях. 

Семинары: «Исследование для разработки об-
щего плана развития кластеров пищевой и пере-
рабатывающей промышленности в СКО» со-
вместно с представителями Японского агентства 
международного сотрудничества  (Баязитова 
К.Н.), «Болашақ - жастар үшін» (Кантарбаева 
Э.Е., Сарманова Р.С.), «Курдючное овцеводство 
Северного Казахстана», «Перспективы развития 
овощеводства закрытого грунта в условиях Се-
верного Казахстана»; 

 Международные научно-практические кон-
ференции: «Интеграция науки и производства в 
агропромышленном комплексе» г. Павлодар (Бая-
зитова К.Н., Сарманова Р.С.), «Наука и техноло-
гии: шаг в будущее» Прага, Чехия (Баязитова 
К.Н., Шаяхметова А.С., Савенкова И.В., Ноку-

шева Ж.А.); семинар-совещания: «Подго-
товка в весенне-полевым работам в СКО»,  
«Основные проблемы эффективного 
управления земельными ресурсами» с 
участием председателя агентства Респуб-
лики Казахстан по управлению земельны-
ми ресурсами Отарова К.М. и акима об-
ласти (Баязитова К.Н., Шаяхметова А.С.),  
«Білім тарату – Қазақстан агроөнеркәсіп 
кешенінің инновациялық және технологи-
ялық дамуының негізі» атты республика-
лық семинар – кенесі (Баязитова К.Н., Ша-
яхметова А.С., Сарманова Р.С., Савенкова 
И.В., Нокушева Ж.А., Баязитов Т.Б., Бак-
тыбаев М.С., Джемалединова И.М.). 

Для внедрения НИРС и НИР ППС на 
АБС СКГУ им. М. Козыбаева,  ежегодно 

закладывают научные полевые исследования по 
изучению агротехнических приемов возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. Основные 
направления научных исследований: кормопро-
изводство, овощеводство, растениеводство. Ре-
зультаты научных исследований  внедрены в хо-
зяйствах АПК СКО: Баязитова Т.Б. в ТОО  
«Якорь СК», Шаяхметовой А.С., Нокушевой 
Ж.А., Сарманова Р.С.  в ТОО «Северо-
Казахстанская сельскохозяйственная опытная 
станция», Савенковой И.В. в ТОО «Новопокров-
ское»,  Джемалединовой И.М.  в  ТОО 
«Агрокомпания Мир». Традиционно на  кафедре 
проводится встреча студентов с представителя-
ми АПК, проводятся с круглые столы, конферен-
ции, семинары.

Для прохождения студентами специальности 
«Агрономия» учебной практики университет 
имеет агробиологическую станцию (АБС), пло-
щадью 7 га,  на которой имеются конструкции за-
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нованың зерттеу жұмыстарының нәтижелері 
«СК Якорь» ЖШС, «Солтүстік Қазақстан ауыл-
шаруашылық тәжірибе бекеті» ЖШС, «Ново-
покровка» ЖШС, «Агрокомпания Мир» ЖШС 
шаруашылығына енгізілді.

 «Агроном» мамандығында оқитын студент-
тер оқу тәжірбиесінен өту үшін 7 га көлемі бар аг-
робиологиялық бекетке барады (АББ), сонда 50 
м2 ауданды алып жатқан 2 жылыжай, парниктер, 
жазғы көшеттер бар. Егіс ауданының құрылы-
мында 13 егіс дақылдары, 20 көкөніс өсіруге 
бөлінген алаңдар бар. Бұндай алаңдар студент-
терге мәдени өсімдіктердің сорттық сипаты мен 
морфо-биологиялық қасиеттері бойынша прак-
тикалық білімдерін бекітуге мүмкіндік береді. 
Оқу үдерісі кезінде жетекшілерінің көмегімен 
студенттер егістік тәжірибесінде зертханалық, 
практикалық сабақтар үшін сондағы материал-
дардан гербарийлер дайындайды. Егістік дақыл-
дары туралы студенттердің арнайы практикалық 
дағдыларын нығайту үшін ауыл шаруашылық 
культиватор, себу, картоп егу, картоп жинау, соқа 
, МТЗ-80 сияқты техникалар да беріледі. Біздің 
өндірістік тәжірибе базасы СҚО-ның барлық 
әкімшілік аудандары, ҚР көрші облыстары мен 
РФ шекаралық аймақтарындағы ауылшаруашы-
лығын қамтиды.

  Кафедрада «21-ғасыр агрономы», «21-ғасыр 
орманшысы» атты студенттердің ғылыми қоға-
мы жұмыс атқарады, онда студенттер өздерінің 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді, 
егістікті зерттеулер бойынша студенттер жете-
кшілерімен курстық, дипломдық жұмыстар жаза-
ды, ғылыми журналдарға өз мақалаларын басып 
шығарады. Жыл сайын студенттеріміз Қазақстан 
ЖОО арасында өтетін ғылыми-зерттеу байқаула-
рына қатысып отырады. Байқауға жіберілген 20 
жұмыстың 8-і өтті, соның ішінде 2-дәрежелі дип-
ломмен 5 студент, 3-дәрежелі дипломмен 3 сту-
дент марапатталды. Кафедра алдыңғы қатарлы 
ғылыми және мемлекеттік мекемелермен, яғни 
Солтүстік Қазақстан мал және өсімдік өсіру ғы-
лыми-зерттеу институты, Ақмола облысындағы 
«А.И.Бараев атындағы бидай шаруашылығының 
ғылыми-өнд ір і ст ік  орт а лығы»  ЖШС,  
«Солтүстік Қазақстан ауылшаруашылық тәжіри-
бе бекеті» ЖШС, Солтүстік Қазақстан орман 
және аң аулау шаруашылығының аумақтық ин-
спекциясы, табиғи қолданысты реттеу және таби-
ғат ресурсатрын игерту басқармасы, Солтүстік 
Қазақстан жер қатынастар ғылыми-өндірістік 
орталығы, Қызылжар Оранжереясы, «Наурыз-
2030» ЖШС-мен тығыз серіктестік қатынаста 
жұмыс жасайды. Сонымен қатар кафедра Омбы 
мемлекеттік аграрлы университетінің (аспиран-
тура, магистратура, өсімдіктану кафедрасы), 
Астана қаласындағы С.Сейфуллин атындағы Қа-
зақ агротехникалық университетімен (сту-

щищенного грунта - парники, летние рассадники 
и 2 теплицы общей площадью до 50 м2 , учебный 
корпус используемый для проведения практи-
ческих занятий, индивидуальной и самостоя-
тельной работы студентов во время учебных – по-
левых практик.  В структуре посевных площадей 
возделываются 13 полевых культур и более 20 
овощных культур. Это дает возможность студен-
там закрепить теоретические знания по морфо-
биологическим свойствам и сортовым характе-
ристикам культурных растений. В течение учеб-
ной полевой практики студенты под руково-
дствам преподавателей заготавливают гербар-
ный, сноповой  и фиксированный материал для 
лабораторных и практических занятий. Для при-
вития студентам данной специальности практи-
ческих навыков по технологии обработки почвы 
для возделывания полевых культур в наличие 
имеется сельскохозяйственная техника: сеялка, 
культиватор, картофелесажалка, картофелеко-
палка, бороны, плуг, МТЗ-80.

Базы производственных практик охватывают 
сельхозформирования всех  административных 
районов СКО, соседних областей РК и пригра-
ничных регионов РФ.

На кафедре функционируют студенческие на-
учные общества «Агроном 21 века и  «Лесник», 
к о т о р ы е  п р о в о д я т  с в о ю  н а у ч н о -
исследовательскую работу на АБС СКГУ, по ре-
зультатам полевых исследований студенты со-
вместно с научными руководителями выполня-
ют курсовые и дипломные работы, публикуют 
статьи в научных журналах, участвуют в ежегод-
ном  Республиканском конкурсе научно-
исследовательских студенческих работ среди ву-
зов Казахстана. Из 20 работ 8 награждены дипло-
мами: 2 степени - 5 студентов, 3 степени - 3 сту-
дента.

Поддерживается  партнерство кафедры с веду-
щими  научными и государственными  учрежде-
ниями: Северо-Казахстанский научно-
исследовательский институт животноводства и 
р а с т е н и е в о д с т в а ,  Т О О  « Н а у ч н о -
производственный центр зернового хозяйства 
им. А.И. Бараева  в Акмолинской области, ТОО 
Северо-Казахстанская сельскохозяйственная 
опытная станция, Северо-Казахстанская терри-
ториальная инспекция лесного и охотничьего хо-
зяйства, с управлением природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования, Северо-
Казахстанский научно-производственный центр 
земельных отношений, ГККП Кызылжар Оран-
жереясы,  ТОО «Наурыз-2030», областная стан-
ция юного натуралиста г. Петропавловска, также 
кафедра  сотрудничает с учеными Омского госу-
дарственного аграрного университета, (аспиран-
тура, магистратура, кафедра растениеводства, 
земледелия), Казахского агротехнического уни-
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денттік мобильділік, еңбек тәжірибелері, се-
минар, конференциялар), Алматы қаласындағы 
Қазақ ұлттық аграрлы университетімен, Тюмен 
мемлекеттік ауылшаруашылық академиясымен 
тығыз ынтымақтастық қарым-қатынас орнатқан.

Жыл сайын кафедрада «Орман ресурсы және 
орман шаруашылығы» мамандығында оқитын 
студенттердің қатысумен дендрология бойынша 
пәндік олимпиада болады, СҚМУ-дың қазақ тілі 
кафедрасымен бірлескен бинарлық сабақтар 
өтеді, «Агроном» мамандығында оқитын сту-
денттер арасында «Өз мамандығының үздігі» ат-
ты студенттер олимпиадасы өткізіледі.

Кафедра «Ауыл шаруашылық жұмыскер-
лерінің күні» қарсаңында СҚҒЗИ-ның ғалымда-
рын, облыстағы ауылшаруашылық қызметкер-
лерінің өкілдерін шақырып, дәстүрлі түрде іс-
шаралар өткізеді. 

Факультетті одан әрі дамыту үшін докторанту-
ра ашу, бакалавриат және магистратура маманда-
рының тізімдемесін кеңейту, профессор-
оқытушылық құрамның біліктілік деңгейлерін 
заман талабына сай арттыру, студенттер мен оқы-
тушыларды айырбастау бағдарламаларына қа-
тыстыру, Қазақстанның ЖОО, ұйымдарымен, 
алыс, жақын шет елдермен  ғылыми ынтымақ-
тастықты нығайта түсіміз қажет. 

верситета им. С.Сейфулина г. Астана (студенчес-
кая мобильность, стажировки, семинары, конфе-
ренции), Казахского национального аграрного 
университета г. Алматы (стажировки, семинары, 
конференции), Тюменской государственной се-
льскохозяйственной академией (семинары, кон-
ференции).

На кафедре ежегодно проводятся: предметная 
олимпиада по дендрологии (бинарная, совмес-
тно с кафедрой казахского языка СКГУ) с учас-
тием студентов  специальности «Лесные ресур-
сы и лесоводство», студенческая олимпиада 
«Лучший в своей профессии» среди студентов 
специальности «Агрономия». 

Традиционно проводится праздник, посвя-
щенный «Дню работника сельского хозяйства» с 
приглашением ученых СевКазНИИЖиР и пред-
ставителей АПК области. 

Перспективы развития факультета – это 
Расширение перечня специальностей бакалав-

риата и магистратуры, открытие докторантуры.
Повышение уровня квалификации профес-

сорско-преподавательского состава.
Участие студентов и преподавателей в обмен-

ных программах.
Углубление научного сотрудничества с орга-

низациями и вузами Казахстана, ближнего и даль-
него зарубежья. 
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Тарих және құқық факультеті - М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ-дың алғашқы құрылған фа-
культеттерінің бірі. Ол Петропавл қаласында 
мұғалімдер институтында тарих және жараты-
лыстану-жағрапия факультетін ашу туралы Қа-
зақ КСР ХКК 1937 жылғы 19 наурыздағы қаулы-
сына сәйкес құрылған болатын. Тарих факульте-
тінде марксизм-ленинизм және тарих кафедрасы 
болды. Мұғалімдер институты ашылған жылда-
ры факультеттерде Ленинград, Омбы, Мәскеудің 
ЖОО бітірген түлектер жұмыс істеді.  

1938-1939 оқу жылының соңына қарай «Та-
рих» мамандығы бойынша сырттай бөлім ашыл-
ды. 1939-1940 оқу жылдары оқытушылар құра-
мы толығып, ғылыми зерттеу жұмысы жандана 

бастады. 1940 жылы тарих кафедрасы Солтүстік 
Қазақстанның тарихы туралы бірнеше мақала-
лар жариялады, олар қала мектептерінің оқу үд-
ерісінде туған өңіріміздің тарихын оқыту бары-
сында кеңінен қолданылды. 1940 жылы наурыз 
айында бірінші курстың Р. Ақбердин, Ф.Кручер, 
В. Ерзакович сияқты үздік студенттері Қазақ 
КСР 20 жылдығына арналған республикалық ғы-
лыми конференцияға қатысты. Олар ЖОО 
бітіргеннен кейін факультетке оқытушы болып 
қабылданды. 

1939-1940 оқу жылының қорытындысы бо-
йынша факультеттегі сырттай оқитын 77 сту-
денттің 17-сі ғана келесі курсқа көшірілді. 
Өйткені мамандарды даярлауда белгіленген уа-
қытта өндірістен, жұмыстан босату бойынша қи-
ындықтар болды.  1940 жылы сырттай бөлім 
түлектерінің алғашқылары курсты толықтай аяқ-
тап, 27 студент орталау мектептерге тарих пәнін 
оқыту біліктілігі бойынша мұғалім мамандығы-
ның дипломын алды.

Ұлы Отан соғысы жылдары марксизм-

Образование факультета истории и права, од-
ного из старейших факультетов СКГУ им. М. Ко-
зыбаева, связано с выходом Постановления СНК 
Казахской ССР от 19 марта 1937 года об органи-
зации в г. Петропавловске учительского институ-
та и открытием двух факультетов - ис-
торического и естественно-географического. 

Исторический факультет был представлен дву-
мя кафедрами: марксизма-ленинизма и истории. 

В первые годы существования учительского 
института на факультете трудились выпускники 
вузов Москвы, Омска, Ленинграда.

К концу 1938-1939 учебного года было откры-
то заочное отделение по специальности «Исто-
рия». 

В 1939-1940 учебном году состав пре-
подавателей был значительно укреплен, ак-
тивизировались научные исследования. В 1940 
году кафедра истории опубликовала серию ста-
тей об историческом прошлом Северного Казах-
стана, которые широко использовались в учеб-
ном процессе школ города при изучении истории 
родного края. В марте 1940 года студенты-
отличники первого курса приняли участие в рес-
публиканской научной конференции, посвящен-
ной 20-летию Казахской ССР. Это были будущие 
преподаватели, такие как Р. Акбердин, Ф.Кручер, 
В. Ерзакович.

По итогам 1939-1940 учебного года из 77 сту-
дентов-заочников факультета только 17 человек 
были переведены на следующий курс, так как об-
учение специалистов без отрыва от производства 
было связано со значительными трудностями, об-
условленными временем. В 1940 году состоялся 
первый выпуск заочного отделения, квалифика-
цию учителей истории с правом преподавания в 
неполной средней школе получили 27 студентов.

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет истории и права

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет истории и права

1988 жылғы тарих кафедрасы · Кафедра истории 1988 год
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ленинизм кафедрасы тарих кафедрасымен 
бірікті. Онда жоғары білікті мамандар доцент 
И.В. Игрицкий, тарих ғылымдарының докторы 
М.П. Ким сабақ берді. Әскери уақыттың қиын-
дығына қарамастан ұжым жас мамандарды қа-
жетті деңгейде даярлап, оқу-тәрбие жұмысын 
тиісті дәрежеде ұйымдастыра білді. 

1944 жылы тарих факультеті тарих-әдебиет фа-
культеті деп аталды, 1946 жылы тарих және фило-
логия болып екіге бөлінді. 

1956 жылы оқу орнындағы өзгерістерге 
сәйкес, тарих-филология факультеті деп аталын-
ды. 1955-1977 жылдары оқу-кеңес тармағымен 
жұмыс істеді. Оның оқытушылары факультет-
тегі кафедраның қызметкерлері болды. ОКТ Рес-
публикадағы оқу-тәрбие жұмысын ұйымдасты-
ру бойынша үздіктер қатарына кірді.  Көп жыл-
дар бойы факультет оқытушылары кешкі уни-
верситетте марксизм-ленинизм бойынша сабақ-
тар өткізді. Лекторлық шеберлік, білімдарлық, те-
рең кәсіби біліммен ерекшеленген факультетте 
ғалымдар да болды. Олар:  Қ.Ш. Шәкенов, Ф.А. 
Сим, Қ.Қ. Қалиев, Л.П. Анисимов, Р.К. 
Ақбердин, Ж.К. Нұрпейісов, В.С. Черников, 
Ф.А.. Хомутовский, А.Ф. Шкурко және де т.б. 

Университет мыңдаған тыңдаушы, жоғары 
партиялық-саяси білім беру, партия ұйымдары-
ның жетекшілерін, партия ағарту жүйесіндегі 
үгіт-насихатшы ретіндегі еңбек ұжымын даяр-
лап шығарды. Факультеттің оқытушылары мен 
студенттері «Білім» қоғамын, комсомол, партия 
жұмысын насихаттайтын дәрістік істерге бел-
сенді түрде қатысты. Облыстық «Знание» қоға-
мының басқару төрағасы тарих кафедрасының 
меңгерушісі В.С. Черников, КОКП тарихы ка-
федрасының меңгерушісі Қ.Қ.Қалиев болды. 

1978 жылы облыстық партия ұйымын доцент 
К.Ш. Шәкенов басқарды, еңбеккерлер арасында 
насихат жұмыстарын белсенді түрде жүргізгені 
үшін «Ерен еңбегі үшін» медальмен марапаттал-
ды. Сол кездерде көптегеген дәріс оқушы ұстаз-
дар Қазақ КСР Жоғары Кеңес Президиумы, «Зна-
ние» Бүкілкеңестік қоғам,  Қазақстан ОККП-
ның құрмет грамоталарымен марапатталды. 
Осындай насихаттау жұмыстарына жоғары курс 
студенттері де тартылды, халықаралық насихат 
жұмысына қатысты «Планета» деген үйірмені ал-
ғаш рет тарих ғылымының кандидаты В.С. Чер-
ников ұйымдастырды.  

1960-1970 жылдары факультетке жоғары 
білікті мамандар қажет бола бастады. Бұл мәселе 
тәжірибелі мектеп мұғалімдері Қ.Қ. Қалиев, 
М.И. Бенюха, И.С. Белетченко, Ж.К. Нұрпейісо-
ва, т.б. жұмысқа шақыру арқылы шешілді. Кейін 
шақырылған мұғалімдер Мәскеу, Ленинград, 
Алматы қалаларында кандидаттық диссертация 
қорғады. Кейіннен кадр мәселесі факультет 
түлектерін университетке жұмысқа қалдыру ар-

В годы Великой Отечественной войны ка-
федра марксизма-ленинизма была объединена с 
кафедрой истории, где стали преподавать высо-
коквалифицированные специалисты, находив-
шиеся в эвакуации в г. Петропавловске. Среди 
них: доцент И.В. Игрицкий, доктор историчес-
ких наук М.П. Ким (специалист по истории со-
ветской культуры), в дальнейшем работавший в 
Академии наук СССР, в Институте востоковеде-
ния, где ему было присвоено звание академика. 
Несмотря на трудности, вызванные военным вре-
менем, коллектив сумел организовать на дол-
жном уровне учебно-воспитательную работу и 
обеспечить выпуск молодых специалистов. 

В 1944 году исторический факультет был пре-
образован в историко-литературный, а в 1946 го-
ду он был разделен на два факультета: истори-
ческий и филологический. 

В 1956 году в результате реорганизации 2-х фа-
кул ьт е то в  б ы л  о б р а з о ва н  и с то р и ко -
филологический факультет. 

В  п е р и од  с у щ е с т в о в а н и я  у ч е б н о -
консультационного пункта (УКП) заочного отде-
ления ВПШ при ЦК КПСС (1955-1977 гг.) препо-
давателями его являлись сотрудники кафедр фа-
культета. УКП по праву входил в число лучших 
по организации учебно-воспитательной работы 
в республике. Многие годы преподаватели фа-
культета вели занятия в вечернем университете 
марксизма-ленинизма. Лекторское мастерство, 
эрудиция, глубокие профессиональные знания 
отличали выступления ученых факультета: К.Ш. 
Шакенова, Ф.А. Сима, К.К. Калиева, Л.П. 
Анисимова, Р.К. Акбердина, Ж.К. Нурпеисова, 
В.С. Черникова, Ф.А.. Хомутовского, А.Ф. Шкур-
ко и других. За годы существования университет 
выпустил тысячи слушателей, получивших вы-
сшее партийно-политическое образование, став-
ших руководителями партийных организаций, 
трудовых коллективов, подготовленными пропа-
гандистами в системе партийного просвещения. 
Преподаватели и студенты факультета принима-
ли активное участие в лекционной пропаганде 
как внештатные лекторы обкома партии, комсо-
мола, общества «Знание». Председателями прав-
ления областной организации общества «Зна-
ние» в разные годы были В.С. Черников - зав. ка-
федрой истории, К.К.Калиев - зав. кафедрой исто-
рии КПСС. 

С 1978 года областную партийную организа-
цию стал возглавлять доцент К.Ш. Шакенов, на-
гражденный за активное участие в лекционной 
пропаганде среди трудящихся медалью «За тру-
довую доблесть». Многие лекторы были награж-
дены почетными грамотами ЦК КП Казахстана, 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
и грамотами Всесоюзного общества «Знание» за 
активное участие в лекционной пропаганде. К 
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қылы шешіліп отырды. Ф.А. Сим, В.А. Ким, 

А.Ф. Шкурко, М.Ф. Косых, А.П. Бородин, Т.М. 
Канаева, Е.В. Самойленко, В.Ф. Зайберт секілді 
түлектеріміз аспирантураны бітіріп, диссерта-
ция қорғады, біраз жыл факультет, универси-
теттің құрылымдық бөлімшелерін басқарды.      

Тарих факультетінің студенттері студенттік 
құрылыс қозғалысының белсенді мүшелері бол-
ды. Солтүстік Қазақстан облысындағы алғашқы 
студенттік құрылыс отрядының командирі сол 
кездегі жоғары курс студенті, кейіннен ЖОО 
тәжірибелі, құрметті оқытушысы болған М.Ф. 
Косых еді. Ол кандидаттық диссертация қорға-
ды, дене шынықтыру факультетін басқарды. Сол 
жылдары факультеттің көптеген оқытушылары 
мен студенттері «Ерен еңбегі үшін», «Еңбектегі 
ерекшелігі үшін», «Тың және тыңайған жерді 
игергені үшін» деген медальдармен марапаттал-
ды. Студенттік құрылыс отрядында жұмыс 
істейтін тарих мамандығындағы студенттер ха-
лыққа арнап мәдени кештер ұйымдастырып, қо-
ғамдық-саяси оқиғалар жайында дәрістер оқи-
тын. 

1975 жылы факультет қайтадан тарихи-
педагогикалық және филологиялық болып екіге 
бөлінді. Факультет студенттері оқу үдерісі ке-
зінде пионер лагері, балалар, аула клубы, мектеп-
терге барып, үнемі түрлі бағыттарда жұмыстар 
жүргізетін. 1985 жылдың қаңтар айынан бастап 
үзіліссіз педагогикалық тәжірибе енгізілді. 

1970-80 жылдары студенттер жыл сайын архе-
ологиялық экспедицияларға қатысты. Белсенді 
түрде қатысқандар: В. Зайберт, В. Грищенко, С. 

этой  работе  привлека лись  студенты-

старшекурсники, которые активно занимались в 
кружке лектора-международника «Планета» - од-
ном из первых в стране, организованном канди-
датом исторических наук В.С. Черниковым.

В 1960-1970 годы возрастает потребность фа-
культета в высококвалифицированных спе-
циалистах. Эта проблема успешно решается пу-
тем приглашения опытных школьных учителей: 
К.К. Калиева, М.И. Бенюха, И.С. Белетченко, 
Ж.К. Нурпеисова и других. Большинство из них 
со временем защитили кандидатские диссерта-
ции в вузах городов: Москвы, Ленинграда, Алма-
Аты. В решении кадровой проблемы большую 
роль сыграла подготовка преподавателей из чис-
ла выпускников факультета. Ф.А. Сим, В.А. Ким, 
А.Ф. Шкурко, М.Ф. Косых, А.П. Бородин, Т.М. 
Канаева, Е.В. Самойленко, В.Ф. Зайберт после за-
вершения аспирантуры успешно защитили дис-
сертации и возглавили структурные подразделе-
ния факультета и университета.

Студенты исторического факультета были ак-
тивными участниками строительного сту-
денческого движения. Командиром одного из 
первых студенческих строительных отрядов в 
Северо-Казахстанской области был студент-
старшекурсник М.Ф. Косых, ставший впосле-
дствии одним из опытных и уважаемых препода-
вателей вуза. Он успешно защитил кандидат-
скую диссертацию и возглавил факультет физи-
ческой культуры. Десятки студентов и препода-
вателей факультета были награждены в те годы 
медалями: «За трудовую доблесть», «За трудовое 
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Набоков, А. Плешаков, М. Хабдулина, О. Марты-
нюк, Т. Даниленко т.б. 

Факультет студенттері гуманитарлық ғылым-
дар бойынша бүкілодақтық, республикалық 
үздік ғылыми жұмыс байқауларына қатысты. 
Байқау қорытындысында Н. Коровина (1964 ж.), 
З. Сақтағанова (1985 ж.) бүкілодақтық байқау-
дың лауреаттары аттанды. 1985 жылы өткізілген 
республикалық байқауда «Солтүстік Қазақстан 
комсомолдары мен жастарының тың және ты-
ңайған жерді игеруге қатысуы» тақырыбында 
жазған студент М. Әбуованың ғылыми жұмысы 
жоғары бағаланып, дипломмен марапатталды.  

Қазақстан Республикасы өз егемендігін жари-
ялағаннан кейін Отанымыздың өткен тарихын те-
реңдеп оқытуға қажеттілік туды. Сондықтан уа-
қыт талабына сай 1993 жылы факультетте «Қа-
зақстан тарихы және археологиясы» кафедрасы 
ашылды. Осы жылы факультеттегі тарихшы ға-
лымдар «Туған өлке шежіресінің парақтары» ат-
ты біздің облыстың тарихы жайында көлемді 
ұжымдық зерттеуді басып шығарды. 

 1999 жылы факультетте «Қазақстан тарихы», 
«Археология және этнология» секілді жаңа ма-
мандықтар ашылды. Осы мамандықта оқитын 
студенттерге «Тарих. Археолог. Этнолог» деген 
біліктілік берілді. 

2003 жылдың мамыр айында СҚМУ-ға ірі та-
рихшы-ғалым, академик М.Қозыбаевтың есімі 
берілді, бұл жаңалық тарих факультетіне үлкен 
күш берді.  

2004 жылы факультет негізінде тіл және әде-
биет институты мен тарих факультеті құрылды. 
Тарих факультетінің деканы болып т.ғ.к., доцент 
С.И. Ибраев тағайындалды. Факультет құрамы-
на Қазақстан тарихы және археология, әлем тари-
хы және саясаттану, философия кафедралары 
кірді.

2006 жылы тарих және заң факультеттері 
біріктіріліп, тарих және құқық факультеті 
құрылды. Қазір оның құрамында Қазақстан тари-
хы және археология, әлем тарихы және саясатта-
ну, заң, құқық негіздері және кеден ісі, филосо-
фия кафедралары бар. 

Факультет өзінің 75 жылдық тарихында бірне-
ше құрылымдық өзгерістерді басынан өткізді. 
Әр жылдарда факультетті басқарып, декан қыз-
метін атқарғандар: В.С. Черников, Г.К. Егоров, 
Қ.Қ. Қалиев, Ф.А.. Сим, Ж.К. Нұрпейісов, А.П. 
Мякшев, В.Ф. Зайберт, В.И. Заитов, К.М. 
Атығаева, М.М. Тайжанова, С.И. Ибраев.  

Факультет ғалымдары С.И. Ибраев, Т.М. Кана-
ева, М.Т. Михайлов, А.А. Плешаков, Н.К. Бара-
нова, Л.А. Козорезова, т.б. Олар «Солтүстік Қа-
зақстан облысы» энциклопедиясын, Қазақстан 
тарихы бойынша дәрістер курсы», ғалым А.А. 
Плешаковтың редакциялауымен саяси қуғын-
сүргін құрбандарына арналған «Трагедия және 

отличие», «За освоение целинных и залежных зе-
мель». В период работы строительных отрядов 
студентами-историками для населения читались 
лекции, проводились вечера, связанные с памят-
ными датами и современными общественно-
политическими событиями.

В 1975 году факультет вновь был разделен на 
два: историко-педагогический и филологичес-
кий. Студенты факультета во время обучения в 
институте постоянно вели работу в школах, в дет-
ских дворовых клубах, пионерских лагерях. С ян-
варя 1985 года была введена непрерывная педа-
гогическая практика.

В 1970-80 годы студенты ежегодно принимали 
участие в археологических экспедициях. Наибо-
лее активно принимали участие: В. Зайберт, В. 
Грищенко, С. Набоков, А. Плешаков, М. Хабду-
лина, О. Мартынюк, Т. Даниленко и др. 

Студенты факультета постоянно принимали 
участие во всесоюзных и республиканских кон-
курсах на лучшую научную работу по гумани-
тарным наукам. Лауреатами Всесоюзного кон-
курса студенческих работ были:  Н. Коровина 
(1964 г.), З. Сактаганова (1985 г.). Дипломом на 
республиканском смотре-конкурсе 1985 года бы-
ла отмечена научная работа «участие комсомола 
и молодежи Северного Казахстана в освоении це-
линных и залежных земель» студента М. Абуова.

В 1987 году происходит слияние двух фа-
культетов в один - историко-филологический. 

После объявления суверенитета Республики 
Казахстан возникла необходимость создания но-
вой школы изучения прошлого своей Родины. В 
1993 году на факультете была открыта кафедра 
истории Казахстана и археологии. В это же время 
учеными-историками факультета был под-
готовлен и вышел в свет большой труд об исто-
рии нашей области: «Страницы летописи родно-
го края».

В 1999 году на факультете была введена новая 
специальность - «История Казахстана» со специ-
ализацией «Археология и этнология», затем от-
крылась специальность с одноименным названи-
ем. После 5 лет обучения выпускнику этой спе-
циальности присваивалась квалификация 
«Историк. Археолог. Этнолог». 

В мае 2003 года СКГУ было присвоено имя 
крупного ученого отечественной истории акаде-
мика М.К. Козыбаева, что придало импульс в ра-
боте исторического факультета. 

В 2004 году прошла реорганизация факульте-
та, на его базе были созданы институт языка и ли-
тературы и исторический факультет. Деканом ис-
торического факультета был назначен к.и.н. С.И. 
Ибраев. В состав факультета вошли три кафед-
ры: История Казахстана и археологии, Всемир-
ная история и политология, Философия.

В 2006 году прошло объединение двух факуль-

183



көрегендік»кітап жарық көрді. 
Қазір тарих және құқық факультетінің деканы, 

т.ғ.к., доцент С.И. Ибраев,  оқу және тәрбие ісі 
жөніндегі деканының орынбасары, аға оқытушы 
Г.Б.Атығаева, ғылыми жұмыс және сапа менед-
жметі жөніндегі деканының орынбасары,  Де-
мин C.А., экономиканың магистрi.

Факультетте үш кафедра бар. «Тарих және әле-
уметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының 
меңгерушісі т.ғ.к., доцент Л.А.Козорезова бол-
ған, «Құқық негіздері және экономика» кафедра-
сының меңгерушісі з.ғ.к., доцент З.Б.Жукова, 
«Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к., 
доцент Н.К.Баранова.

Факультетте 1938 жылы «Әлем тарихы және 

саясаттану» кафедрасы, 1975 жылы «Филосо-
фия» кафедрасы, 1993 жылы «Қазақстан тарихы 
және археология» кафедрасы,  2010 жылы «Қа-
зақстан тарихы және философия» кафедрасы, 
2011 жылы «Тарих және әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер» кафедрасы құрылды. Ка-
федра құрамында жұмыс істеген танымал педа-
гог-ғалымдар, Петропавл қаласының құрметті 
азаматтары: М.И. Бенюх, т.ғ.к. И.С. Белетченко, 
т.ғ.к. Қ.Қ. Қалиев, т.ғ.к. В. А. Ким, т.ғ.к. М.Ф. Ко-

тетов – исторического и юридического, в резуль-
тате чего был образован факультет истории и пра-
ва, в состав которого входили 5 кафедр: Юрис-
пруденции, Основ права и таможенного дела, 
Истории Казахстана и археологии, Всемирной 
истории и политологии, Философии. 

За 75-летнюю историю факультета про-
исходили неоднократно различные структурные 
преобразования. Деканами факультета в разное 
время были: В.С. Черников, Г.К. Егоров, К.К. Ка-
лиев, Ф.А.. Сим, Ж.К. Нурпеисов, А.П. Мякшев, 
В.Ф. Зайберт, В.И. Заитов, К.М. Атыгаева, М.М. 
Тайжанова, С.И. Ибраев.  

Ученые факультета С.И. Ибраев, Т.М. Канае-
ва, М.Т. Михайлов, А.А. Плешаков, Н.К. Барано-

ва, Л.А. Козорезова,  и другие провели 
большую работу по подготовке энциклопе-
дии «Северо-Казахстанская область», вы-
пустили «Курс лекций по истории Казах-
стана», книгу, посвященную жертвам поли-
тических репрессий, под редакцией А.А. 
Плешакова: «Трагедия и прозрение».

В настоящее время деканом факультета 
истории и права является Ибраев Сабыр 
Исмагулович, к.и.н., доцент, замдекана по 
учебной и воспитательной работе - 
Атыгаева Галина Бабасановна – ст. препо-
даватель кафедры ИиСГД, замдекана по на-
учной работе и менеджменту качества – Дё-
мин Сергей Анатольевич, магистр эконо-
мики. 

На факультете три кафедры: кафедра 
«Истории и социально-гуманитарных дис-
циплин», зав.кафедрой Козорезова Люд-

мила Александровна, к.и.н., доцент; ка-
федра «Основы права и экономики», за-
в.кафедрой Жукова Зара Борисовна, к.ю.н., 
доцент, кафедра «Юриспруденции», за-
в.кафедрой Баранова Наталья Констани-
новна, к.и.н., доцент.

Кафедра «История и социально-
гуманитарные дисциплины» образована в 
2011 г. путем объединения кафедр, «Все-
мирная история и политология» и «Исто-
рия Казахстана и философия» каждая из ко-
торых имеет свой богатый путь развития. 

Кафедра «Всемирная история и полито-
логия» была создана в 1938 году, вскоре по-
сле создания Петропавловского учите-
льского института и исторического фа-

культета.
Сформированная в 2010 г. кафедра «История 

Казахстана и философия» объединила в своем со-
ставе коллектив кафедры «Философия», создан-
ной в 1975 году и кафедры «Истории Казахстана 
и археологии», деятельность которой началась в 
1993 году. 

В составе кафедр работали такие известные 
ученые и педагоги, как почетный гражданин г. 

Тарихшы студенттердің мұражайдағы тәжірибелік сабағы
Занятие по музейной практике студентов-историков
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сых, т.ғ.к. М.Т. Михайлов, т.ғ.к. Ж.К. Нұрпей-
ісов,  ф.ғ.к. Ф.А. Сим, ф.ғ.к. Ф.А. Хомутовский, 
т.ғ.к.  В. С. Черников, т.б.(удалить)

 Кафедра жоғары білікті профессор-
оқытушылық құраммен қазір де мақтана алады. 
Кафедрада әлемдік дәрежедегі ғалым, т.ғ.д., про-
фессор В.Ф. Зайберт, тамаша адам, ұлағатты 
ұстаз, ф.ғ.д., профессор А.В. Никифоров, 15 ғы-
лым кандидаты, магистрлер жұмыс істейді. Ка-
федраның әр оқытушысы өз тақырыптары бо-
йынша ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналы-
сады, түрлі деңгейдегі ғылыми-тәжірибелік кон-
ференцияларға қатысады, жазған ғылыми, оқу-
әдістемелік мақалалары ғылыми журналдар мен 
мақалалар жинағында жарияланды. 

Кафедраның педагогикалық қызметі негізгі 
екі бағыт бойынша жүреді. Кафедра 5В011400 та-
рих мамандығы бойынша бакалавр, 6М011400 та-
рих мамандығы бойынша магистр дайындайды. 
Кафедра оқытушылары ежелгі, орта ғасырлық, 
Қазақстанның жаңа тарихы, Ресей, Америка 
және Еуразия, Азия және Еуразия пәндері бо-
йынша арнайы курстар жүргізеді. Кафедра 
5В011400 арнайы тарихи пәндерді оқытудан бас-
қа, жалпы университеттік қызметті те атқарады, 
яғни, университеттің барлық факультеттеріне 
әлеуметтану, философия, саясаттану, Қазақстан 
т а р и х ы ,  м ә д е н и е т т а н у,  ә л е у м е т т і к -
гуманитарлық пәндер бойынша да дәрістер оқи-
ды.   

Кафедрада студенттік ғылыми қоғам, тарихи 
үйірмелер жұмыс істейді. Тарихшы-студенттер 
сабақтан тыс уақытта ғылыми-зерттеу жұмыста-
рымен айналысады. СҒБ студенттерді ғылыми 
әдебиетпен жұмыс істеуге, мақала, ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жазуға, конференцияларда 
баяндама дайындауға үйретеді. СҒБ ұйымдасты-
рушылар: т.ғ.к., доцент Е.В. Самойленко, т.ғ.к., 
доцент С.В. Захаров, т.ғ.к., доцент А.В. Чухно, 
т.ғ.к., доцент З.Ш. Бимақанова, магистр, аға оқы-
тушылар И.Н. Гущин, Побежук, И.В. Вилкова, 
Г.С. Ілясова, Г.Р. Әубәкірова. СҒБ мүшелері фа-
культет, университет, аймақтық, республикалық, 
халықаралық конференцияларға қатысады. 

Университет тарихшыларының археология-
лық зерттеулерді бастағанына 45 жыл болды. 
Солтүстік Қазақстан археологтары осы уақыт 
ішінде еліміздің теріскейінде екі мыңнан аса ар-
хеологиялық ескерткіштерді ашып, жүздеген 
қорғандарды, адамдардың ежелгі тұрағы мен ме-
кендерін зерттеді. Кафедра оқытушылары Г.Б. 
Зданович, В.Ф. Зайберттің жетекшілігімен мезо-
лит, неолит, энеолит, қола және темір ғасырлары-
ның ондаған мұраларын тапты, ежелгі қола 
дәуірінің мәдениеті, Атбасар, Ботай мекенін, Бай-
қараның үлкен қорған қазбаларын зерттеді. Қаз-
ба жұмыстары АҚШ, Англия, Франция, Герма-
ния, Италия, Жапония, Қытай елдерінің ғалым-

Петропавловска М.И. Бенюх, , к.и.н. И.С. Белет-
ченко, К.К. Калиев, к.и.н. В. А. Ким, к.и.н. М.Ф. 
Косых, к.и.н. М.Т. Михайлов, Ж.К. Нурпеисов,  
к.ф.н. Ф.А. Сим, к.ф.н. Ф.А. Хомутовский, к.и.н. 
В. С. Черников и многие другие.

Кафедра и сегодня гордится своим высококва-
л и ф и ц и р о в а н н ы м  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательским составом. На кафедре рабо-
тают ученый с мировым именем д.и.н., профес-
сор археологии В.Ф. Зайберт, уникальный чело-
век и замечательный педагог д.ф.н., профессор 
А.В. Никифоров, 15 кандидатов наук, магистры 
и магистранты. Практически каждый из препо-
д а в а т е л е й  к а ф е д р ы  в е д е т  н а у ч н о -
исследовательскую работу по своей теме, учас-
твует в научно-практических конференциях раз-
личного уровня, издается в научных журналах и 
сборниках статьей.

Педагогическая деятельность кафедры ведет-
ся по двум главным направлениям. Кафедра осу-
ществляет подготовку бакалавров по специаль-
ности 5В011400 «История», а также магистров 
по специальности 6М011400 «История». Кафед-
ра обеспечивает весь цикл подготовки специа-
листов по специальности «История»: разработка 
и чтение дисциплин, организация и проведение 
учебных и производственных практик, организа-
цию и проведение текущего, рубежного и итого-
вого контроля, государственных экзаменов. Пре-
подавателями осуществляется преподавание обя-
зательных курсов по Древней, Средневековой, 
Новой и Новейшей истории Казахстана, России, 
стран Европы и Америки, Азии и Европы и дру-
гим предметам, разработка спецкурсов и курсов 
по выбору для студентов-историков. Преподава-
тели кафедры выступают кураторами и настав-
никами групп историков.   

Помимо ведения специальных исторических 
дисциплин для специальности 5В011400 «Исто-
рия» кафедра выполняет общеуниверситетскую 
функцию, осуществляя преподавание таких со-
циально-гуманитарных дисциплин, как история 
Казахстана, философия, культурология, полито-
логия, социология на всех факультетах универ-
ситета. Тем самым кафедра решает одну из акту-
альнейших задач современного образования, в 
том числе и вузовского – его гуманизацию. 

На кафедре ведется большая научная работа, 
как самими преподавателями, так и в сотрудни-
честве со студентами. Так, на кафедре создано и 
работает Студенческое научное общество 
(СНО), объединяющее ряд исторических круж-
ков. Это позволяет произвести максимально воз-
можных охват студентов-историков внеучебной 
научно-исследовательской работой. Организато-
рами СНО на кафедре выступают к.и.н., доцент 
Е.В. Самойленко, к.и.н., доцент С.В. Захаров, 
к.и.н., доцент А.В. Чухно, к.и.н., доцент З.Ш. Би-
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дарының қатысуымен жүргізілді.  Экспедиция 
барысында өлкеміздің өткен тарихы мен дала 
өркениетінің біраз белестері ашылды. 

СҚАЭ базасында тарихшы-студенттер архео-
логиялық іс-тәжірибеден өтеді. Олар тәжірибе ке-
зінде археолог мамандығының қыр-сырын иге-
реді. 

Факультеттің археолог-оқытушылары: т.ғ.д., 

профессор В.Ф. Зайберт, т.ғ.к. А.А. Плешаков, 
С.В. Захаров Солтүстік Қазақстан ескерткіштері 
материалдарының негізінде ежелгі тарихымыз-
ды зерттеуде. 1997-1999 жылы германдық архео-
логтармен бірлескен экспедицияда Байқара қор-
ғаны, қола, темір ғасырының қорғандары қазып 
алынды. 2001-2003 жылдары «Қола дәуіріндегі 
Бағанаты-ІІ-ІІІ зираты зерттелінді, соңғы сегіз

 
Долматово елді-мекенінде ескі қаланың орны 

бойынша қазба жұмыстары жүргізілуде. Бүкіл 
әлемге белгілі энеолит дәуірінің атақты ес-
керткіші Ботай қонысы бойынша қазба жұмыс-
тары қайта қолға алынды. Қазба жұмыстары ая-

маканова, магистр, ст. пр. И.Н. Гущин,   ст. пр. 
Н.Ю. Побежук, ст. пр. И.В. Вилкова, ст. пр. Г.С. 
Ильясова и Г.Р. Аубакирова. Члены СНО прини-
мают участие в работе факультетских, универси-
тетских, региональных, республиканских и меж-
дународных конференций. Участие в работе 
СНО дает студентам неоценимый опыт по рабо-
те с источниками, научной литературой, написа-

ния статей, выступлений на конференциях 
и готовит их к самостоятельной полноцен-
ной научно-исследовательской работе. 

Ярким явлением в жизни кафедры явля-
ются исследования древнейшей и древней 
истории Северного Казахстана Северо-
Казахстанской археологической экспеди-
цией (СКАЭ), насчитывающей уже без ма-
лого 45-летнюю историю. Преподавателя-
ми кафедры под руководством Г.Б. Здано-
вича, В.Ф. Зайберта и А.А. Плешакова ис-
следованы десятки памятников мезолита, 
неолита, энеолита, бронзового и раннего 
железного веков, выделены неолитическая 
атбасарская, энеолитическая ботайская 
культуры, петровская и алексеевско-
саргаринская культуры бронзового века. 
Важным событием стало открытие посе-
ления Ботай, раскопки кургана Байкара. 
Раскопки проводятся с участием ученых 
из США, Англии, Франции, Германии, Ита-
лии, Японии, Китая и др. стран. Доказан 
приоритет степей Казахстана в одомашни-
вании и хозяйственном использовании ло-
шади. Открыты многие страницы прошло-
го нашего края. 

На базе СКАЭ проводится археологи-
ческая практика студентов-историков. Они 
приобщаются к нелегкому ремеслу архео-
лога, к седой древности, восстанавливают 
своими руками утраченное прошлое. Учас-
тие в археологических раскопках оставля-
ет у будущих историков неизгладимые впе-
чатления на всю жизнь.

Преподавателями-археологами факуль-
тета: доктором наук, профессором В.Ф. 
Зайбертом, кандидатами наук А.А. Плеша-

ковым и С.В. Захаровым изучается древняя и 
древнейшая история на материалах памятников 
Северного Казахстана. В 1997-1999 гг. совмес-
тно с германскими археологами раскопан курган 
Байкара и ряд других курганов бронзового и ран-
него железного века, в 2001-2003 гг. исследованы 
могильники Баганаты 2 и 3, последние восемь 
лет ведутся раскопки городища Долматово, воз-
обновлены раскопки всемирно известного па-
мятника эпохи энеолита поселения Ботай. В рам-
ках раскопок осуществляется археологическая 
практика студентов-первокурсников, привлече-
ние к полевым исследованиям студентов стар-
ших курсов.

 Заңгер студенттердің тәжірибелік сабағы
Практические занятия у студентов – юристов

Факультет студенттері полиция қызметіне көмек беру отрядының мүшелері
Студенты факультета члены отряда содействия полиции
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на: Астаны и Кокшетау, осуществляется со-
трудничество с английскими коллегами из Кем-
бриджа и Экзетера.  К.и.н. С.В. Захаровым ве-
дется работа над теоретическими вопросами эне-
олитоведения Северного Казахстана и сопре-
дельных регионов, исследуется проблема проис-
хождения ботайской культуры. 

Археологами факультета осуществляется тес-
ная связь с ведущими научными центрами стра-
ны – Институтом археологии им. А.Х. Маргула-
на (г. Алматы), его Филиалом (г. Астана), ТОО 
«Археологическая экспертиза» и др. Д.и.н., про-
фессор В.Ф. Зайберт и к.и.н. С.В. Захаров актив-
но участвуют в полевых исследованиях и на-
учно-технической экспертизе археологических 
памятников других регионов Казахстана: 
Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, 
Павлодарской областях, в общереспубликанских 
фундаментальных и прикладных программах 
«Культурно-исторические процессы в Казахских 
степях в древности и средневековье: традиции и 
инновации», «Материалы и исследования по ар-
хеологии Казахстана», осуществляемых в рам-
ках приоритета «Интеллектуальный потенциал 
страны».

Результатами работ стало издание моногра-
фий («Большой курган Байкара», «Ботайская 
культура», «У истоков степной цивилизации»), 
десятков статей, учебных пособий. 

Кафедра юриспруденции образована в 2001 го-
ду вместе с созданным в Северо-Казахстанском 
государственном университете юридическим фа-
культетом и называлась «Кафедра правовых дис-
циплин». В числе первых заведующих кафедрой 
был д.ю.н., профессор Тургараев Б.Т. В настоя-
щее время заведующей кафедрой является к.и.н., 
доцент Баранова Н.К. 

Учебно-методический процесс и научно-
исследовательскую работу на кафедре осуще-
ствляют профессора и доценты: Тургараев Б.Т. - 
д.ю.н., профессор,  Абдиканов Н.А. - д.ю.н.- про-
фессор, Куанова И.З - к.ю.н., доцент, Жукова 
З.Б.- к.ю.н., доцент, Мусабаева Г.Н. - к.ю.н., до-
цент; в числе квалифицированных преподавате-
лей, имеющих практический опыт работы в пра-
воохранительных органах: Кинцель Ю.Л., Кали-
нина Н.В., Петрожицкая Е.В. и другие.

С 2002 года на кафедре функционирует сту-
денческая юридическая клиника. Прием граж-
дан на безвозмездной основе ведут студенты вы-
пускных и предвыпускных курсов очного отде-
ления под руководством опытных преподавате-
лей Афанасьева П.В., Айтбаевой Е.Ф. и др. К при-
меру, Афанасьев П.В. имеет многолетний опыт 
практикующего юриста по вопросам граждан-
ского права и процесса. Юридическая клиника 
кафедры предоставляет бесплатные консульта-
ции для малообеспеченных граждан по право-

С.В. Захаров Солтүстік Қазақстан еск-
ерткіштері материалдарының негізінде ежелгі та-
рихымызды зерттеуде. 1997-1999 жылы герман-
дық археологтармен бірлескен экспедицияда Бай-
қара қорғаны, қола, темір ғасырының қорғанда-
ры қазып алынды. 2001-2003 жылдары «Қола дә-
уіріндегі Бағанаты-ІІ-ІІІ зираты зерттелінді, со-
ңғы сегіз жыл бойы 

Долматово елді-мекенінде ескі қаланың орны 
бойынша қазба жұмыстары жүргізілуде. Бүкіл 
әлемге белгілі энеолит дәуірінің атақты ес-
керткіші Ботай қонысы бойынша қазба жұмыс-
тары қайта қолға алынды. Қазба жұмыстары ая-
сында бірінші курс студенттері археологиялық 
тәжірибеге тартылса, жоғары курс студенттері да-
лада өтетін тәжірибе жұмыстарының зерттеу-
леріне барады. 

Қазіргі уақытта т.ғ.д., профессора В.Ф. Зай-
берттің басшылығымен «Ботай» археологиялық 
ескерткішіне қатысты ғылыми-қолданбалы зерт-
теу жұмысы жүргізіліп жатыр. Бұл жобаға 
Астана, Көкшетау қалаларынан қазақстандық 
әріптестер, сонымен қатар орнатылған ынты-
мақтастық негізінде Кембридж, Экзетер қалала-
рынан ағылшындық әріптестеріміз де қатысады. 
Т.ғ.к., С.В. Захаров «Ботай мәдениетінің шығу 
тегін зерттеу арқылы Солтүстік Қазақстан және 
жекеленген аймақтардағы энеолиттанудың тео-
риялық мәселелері» тақырыбы бойынша жұмыс 
істеп жатыр. 

Факультеттің археологтары арқылы еліміздің 
жетекші ғылыми орталықтары Ә.Х.Марғұлан 
атындағы археология институты (Алматы), оның 
А с т а н а  қ а л а с ы н д а ғ ы  ф и л и а л ы м е н ,  
«Археологиялық экспертиза» ЖШС, т.б. тығыз 
байланыс орнатылған.

Кафедраның т..ғ.д., профессор В.Ф. Зайберт, 
т.ғ.к. С.В. Захаров Қазақстанның Ақмола, 
Алматы, Қарағанды, Павлодар облысындағы (да-
ла зерттеулері, археологиялық ескерткіштеріне) 
ғылыми-техникалық сараптама жасалатын 
жұмыстарға белсене қатысып, «Елдің интеллек-
туалды әлеуеті» басымдылық аясында өткен 
«Ежелгі, орта ғасырдағы Қазақ даласының мәде-
ни-тарихи үдерісі: салт-дәстүрлері, инновация-
лары», «Қазақстанның археологиясы бойынша 
материалдар және зерттеулер» тақырыбында ғы-
лыми жұмыстар жасады. Осындай ғылыми ізде-
ністердің нәтижесінде университет ондаған мақа-
ла, оқу құралдары мен «Байқараның үлкен қор-
ғаны», «Ботай мәдениеті», «Дала мәдениетінің 
бастауы» деген монография шығарды.  

 Құқықтану кафедрасы 2001 жылы СҚМУ-да 
заң факультетінің ашылуына байланысты құры-
лып, «Құқықтық пәндер кафедрасы» деп аталды. 
Алғашқы кафедра меңгерушісі з.ғ.д., профессор 
Тұрғараев Б.Т. болды да, қазіргі кезде бұл қыз-
метті т.ғ.к.,  доцент Баранова Н.К. атқарады.  
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сында бірінші курс студенттері археологиялық 
тәжірибеге тартылса, жоғары курс студенттері да-
лада өтетін тәжірибе жұмыстарының зерттеу-
леріне барады. 

Қазіргі уақытта т.ғ.д., профессор В.Ф. Зай-
берттің басшылығымен «Ботай» археологиялық 
ескерткішіне қатысты ғылыми-қолданбалы зерт-
теу жұмысы жүргізіліп жатыр. Бұл жобаға 
Астана, Көкшетау қалаларынан Қазақстандық 
әріптестер, сонымен қатар орнатылған ынты-

мақтастық негізінде Кембридж, Экзетер қалала-
рынан ағылшындық әріптестеріміз де қатысады. 
Т.ғ.к., С.В. Захаров «Ботай мәдениетінің шығу 
тегін зерттеу арқылы Солтүстік Қазақстан және 
жекеленген аймақтардағы энеолиттанудың тео-
риялық мәселелері» тақырыбы бойынша жұмыс 
істеп жатыр. 

Факультеттің археологтары арқылы еліміздің 
жетекші ғылыми орталықтары Ә.Х.Марғұлан 
атындағы археология институты (Алматы), оның 
А с т а н а  қ а л а с ы н д а ғ ы  ф и л и а л ы м е н ,  
«Археологиялық экспертиза» ЖШС, т.б. тығыз 
байланыс орнатылған.

Кафедраның т..ғ.д., профессоры В.Ф. Зайберт, 

В настоящее время под руководством д.и.н., 
профессора В.Ф. Зайберта реализуется научно-
прикладное исследование «Ботай – историчес-
кая подоснова конных номадов Евразии», на-
правленное на изучение процессов культуроге-
неза и адаптации. К реализации проекта привле-
чены научные силы из других городов Казахста-
на: Астаны и Кокшетау, осуществляется сотруд-
ничество с английскими коллегами из Кембрид-
жа и Экзетера.  К.и.н. С.В. Захаровым ведется ра-

бота над теоретическими вопросами энео-
литоведения Северного Казахстана и со-
предельных регионов, исследуется про-
блема происхождения ботайской культуры. 

Археологами факультета осуществляет-
ся тесная связь с ведущими научными цен-
трами страны – Институтом археологии 
им. А.Х. Маргулана (г. Алматы), его Фили-
алом (г. Астана), ТОО «Археологическая 
экспертиза» и др. Д.и.н., профессор В.Ф. 
Зайберт и к.и.н. С.В. Захаров активно учас-
твуют в полевых исследованиях и научно-
технической экспертизе археологических 
памятников других регионов Казахстана: 
Акмолинской, Алматинской, Карагандин-
ской, Павлодарской областях, в общерес-
публиканских фундаментальных и при-
кладных программах «Культурно-
исторические процессы в Казахских сте-

пях в древности и средневековье: традиции 
и инновации», «Материалы и исследова-
ния по археологии Казахстана», осуще-
ствляемых в рамках приоритета «Интел-
лектуальный потенциал страны».

Результатами работ стало издание мо-
нографий («Большой курган Байкара», «Бо-
тайская культура», «У истоков степной ци-
вилизации»), десятков статей, учебных по-
собий. 

Кафедра юриспруденции образована в 
2001 году вместе с созданным в Северо-
Казахстанском государственном универ-
ситете юридическим факультетом и назы-
валась «Кафедра правовых дисциплин». В 
числе первых заведующих кафедрой был 

д.ю.н., профессор Тургараев Б.Т. В настоящее 
время заведующей кафедрой является к.и.н., до-
цент Баранова Н.К. 

Учебно-методический процесс и научно-
исследовательскую работу на кафедре осуще-
ствляют профессора и доценты: Тургараев Б.Т. - 
д.ю.н., профессор,  Абдиканов Н.А. - д.ю.н.- про-
фессор, Куанова И.З - к.ю.н., доцент, Жукова 
З.Б.- к.ю.н., доцент, Мусабаева Г.Н. - к.ю.н., до-
цент; в числе квалифицированных преподавате-
лей, имеющих практический опыт работы в пра-
воохранительных органах: Кинцель Ю.Л., Кали-
нина Н.В., Петрожицкая Е.В. и другие.

С 2002 года на кафедре функционирует сту-

Оқиға болған жерге шығар алдында
Перед выездом на место происшествия

Заңгерлер сабақта · Занятия у юристов 
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т.ғ.к. С.В. Захаров Қазақстанның Ақмола, 
Алматы, Қарағанды, Павлодар облысындағы (да-
ла зерттеулері, археологиялық ескерткіштеріне) 
ғылыми-техникалық сараптама жасалатын 
жұмыстарға белсене қатысып, «Елдің интеллек-
туалды әлеуеті» басымдылық аясында өткен 
«Ежелгі, орта ғасырдағы Қазақ даласының мәде-
ни-тарихи үдерісі: салт-дәстүрлері, инновация-
лары», «Қазақстанның археологиясы бойынша 
материалдар және зерттеулер» тақырыбында ғы-
лыми жұмыстар жасады. Осындай ғылыми ізде-
ністердің нәтижесінде университет ондаған мақа-
ла, оқу құралдары мен «Байқараның үлкен қор-
ғаны», «Ботай мәдениеті», «Дала мәдениетінің 
бастауы» деген монография шығарды.  

 Құқықтану кафедрасы 2001 жылы СҚМУ-да 
заң факультетінің ашылуына байланысты құры-
лып, «Құқықтық пәндер кафедрасы» деп аталды. 
Алғашқы кафедра меңгерушісі з.ғ.д., профессор 
Тұрғараев Б.Т. болды да, қазіргі кезде бұл қыз-
метті т.ғ.к.,  доцент Баранова Н.К. атқарады.  

Кафедрада оқу-әдістемелік үдерісін және ғы-
лыми-зерттеу жұмысын з.ғ.д., профессор Тұрға-
раев Б.Т., з.ғ.д., профессор Әбдіқанов Н.А.. з.ғ.к., 
доцент Қуанова И.З., з.ғ.к., доцент Жукова З.Б., 
з.ғ.к., доцент Мұсабаева Г.Н., сондай-ақ құқық 
қорғау органдарында мол тәжірибе жинақтаған 
білікті оқытушылар: Кинцель Ю.Л., Калинина 
Н.В., Петрожицкая Е.В. , т.б. атқарады.

 2002 жылы кафедрада студенттік заңгерлік 
клиника жұмыс істей бастады. Азаматтарды қа-
былдауды тәжірибелі оқытушы Афанасьев П.В., 
Айтбаева Е.Ф. жетекшілігімен күндізгі бөлімде 
оқитын жоғары курс студенттері ақысыз негізде 
жүргізді.  Заңгерлік клиника құқықтық мәселе-
лер бойынша тұрмысы төмен азаматтарға тегін 
кеңес беріп, кез келген тақырып бойынша Қазақ-
стан заңдарын егжей-тегжейлі түсіндіріп көме-
ктесіп отырады. Кафедра қарамағында азамат-
тық, қылмыстық процессуалды құқық бойынша 
тәжірибе сабақтарын өткізетін сот мәжіліс залы 
бар.

2004 жылдан бастап кафедра күндізгі оқыту 
бөлімі бойынша құқықтану мамандығы не-
гізінде магистрлер дайындайды. Магистранттар 
Ресей Федерациясының Екатеринбург қаласын-
дағы Орал мемлекеттік заң академиясын база-
сында еңбек тәжірибесінен өтеді. Болашақ ма-
гистратура түлектері Умрихина М.Ю., Қасымбе-
кова А.Т., Сушко Л.В., Сағденова А.С., Нұрпей-
ісова В.А. құқықтану мамандығы бойынша 
оқып, магистр академиялық дәрежесін алып 
шыққан соң, кафедрада әрі қарай педагогикалық 
қызметтерін жалғастырады. 

2002 жылы СҚО Облыстық ішкі істер департа-
менті криминалистік саралау басқармасы жаны-
нан ашылған кафедраның филиалы бар. Бұл фи-
лиал студенттердің тәжірибе өтуіне тиімді негіз 

денческая юридическая клиника. Прием граж-
дан на безвозмездной основе ведут студенты вы-
пускных и предвыпускных курсов очного отде-
ления под руководством опытных преподавате-
лей Афанасьева П.В., Айтбаевой Е.Ф. и др. К при-
меру, Афанасьев П.В. имеет многолетний опыт 
практикующего юриста по вопросам граждан-
ского права и процесса. Юридическая клиника 
кафедры предоставляет бесплатные консульта-
ции для малообеспеченных граждан по право-
вым вопросам. Имеется зал судебных заседаний, 
в котором проводятся практические обучающие 
занятия, в основном по гражданскому и уголов-
ному процессуальному праву.

С 2004 года кафедра ведет подготовку магис-
тров юриспруденции по очной форме обучения. 
Магистранты проходят стажировку в Россий-
ской Федерации на базе Уральской государствен-
ной юридической академии в г. Екатеринбурге. 
Выпускники магистратуры, успешно завершив-
шие курс обучения и получившие академичес-
кую степень магистра юриспруденции осуще-
ствляют педагогическую деятельность на кафед-
ре - это Умрихина М.Ю., Касымбекова 
А.Т.,Сушко Л.В., Нурпеисова В.А.

В 2004 году на кафедре открыт полигон кри-
миналистики и криминалистическая лаборато-
рия, располагающая самым современным ком-
пьютерным оборудованием. В соответствии с до-
говором с УВД СКО в 2002 г. при экспер-
тно–криминалистическом управлении УВД 
СКО создан филиал кафедры юриспруденции с 
целью обучения студентов практическим навы-
кам криминалистической деятельности.

На принципах активного обучения основан 
процесс изучения юридических дисциплин. На 
аудиторных занятиях применяются различные 
интерактивные методы обучения: решение про-
блемных ситуаций, ролевые игры, «мозговой 
штурм» и т.д. На практических занятиях студен-
ты, работая в малых группах, рассматривают раз-
личной степени сложности ситуационные зада-
чи, тесты, вопросы для обсуждения. В конце заня-
тия подводятся итоги и дается оценка деятель-
ности каждой группы. На некоторых занятиях, в 
целях развития у студентов чувство ответствен-
ности за исход своего действия,  успех деятель-
ности всей малой группы ставится в прямую за-
висимость от успешного действия каждого. В 
этом направлении огромную работу на кафедре 
организует и проводит руководитель методичес-
кой секции ст.преподаватель Макенова Г.Т., кото-
рая имеет почти 30-летний стаж педагогической 
работы. С молодыми преподавателями она де-
лится своим высоким профессиональным опы-
том, дает квалифицированные советы и полез-
ные рекомендации по улучшению качества пре-
подавания, психологии общения студента и пре-
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болып отыр.
 2004 жылы кафедрада криминалистика поли-

гоны мен зертханасы ұйымдастырылып, осы за-
манғы компьютерлермен жабдықталды.

Оқу аудиториялары қазіргі заман талабына 
сай құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Са-
бақ беру барысында оқытушылар жағдаяттық 
тапсырмаларды шешу, рөлдік ойындар, «миға 
шабуыл» сияқты түрлі интерактивті әдістерді 
қолданады. Практикалық сабақтарда студенттер 
топтарға бөлініп, белгілі бір тақырыптарға бай-
ланысты тест, түрлі дәрежедегі жағдаяттық мәсе-
лелерді қарастырады, сабақ соңында әр топтың 
орындаған жұмыстарына қарай қорытынды шы-
ғарылып, студент еңбегі бағаланады. Кафедра-
ның әдістемелік секция жетекшісі, 30 
жылдық педагогикалық тәжірбиесі бар 
аға оқытушы Мәкенова Г.Т. студенттердің 
жауапкершілігін арттырып, ойлау, сөйлеу 
мәдениетін дамыту мақсатында қазіргі 
озық технологияларды кеңінен пайдала-
нады. Сонымен қатар ұстаздық, кәсіби 
тәжірибесімен бөлісіп, кафедрадағы жас 
мамандарға оқу-әдістемелік әзірлеме, 
пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрас-
тыруда ақыл-кеңесін беріп отырады. 

2009-2010 оқу жылында кафедраның 
барлық оқытушылары М.Қозыбаев атын-
дағы СҚМУ КҚДИ-дың «Қашықтықтан 
оқыту технологиялары: оқыту қағидатта-
ры, әзірлемесі және әдістемесі» тақыры-
бы бойынша оқу курсынан өтті. Оқытушылар 
курстан үйренген дүниелерін, яғни, электронды 
ресурс, интернет-конференция, интернет-
форумдарды сабақ барысында кеңінен қолдана-
ды. 

Компьютер сыныбында ҚР бүкіл заңдарын 
қамтитын «Заңнама», халықаралық нормативті-
құқықтық құжаттардың ақпараттық қоры жинақ-
талды. 

Кафедра студенттердің теориялық алған 
білімдерін тиімді түрде игерту үшін құқық қор-
ғау органдарының қызметкерлерін, қоғамдық 
бірлестіктердің өкілдерін шақыру арқылы дөңг-
елек үстелдер ұйымдастырады. Мысалға, 
«Әйелдерді қолдау орталығы» қоғамдық 
бірлестігі, ішкі істер басқармасы мен прокурату-
ра қызметкерлерімен бірлесе өткізген «Қазіргі 
құлдық: аңыз немесе шындық» тақырыбындағы 
дөңгелек үстелді айтуға болады. Осындай іс-
шаралардан студенттер өздеріне қажетті, жаңа 
ақпарат ала алады.

Кафедра оқытушылары ғылыми-зерттеу 
жұмыстары бойынша Алматы, Астана, Қоста-
най, Көкшетау қалаларында өтетін аймақтық, 
республикалық, халықаралық конференциялар-
ға белсенді түрде қатысады, Афанасьев П.В., 
Мұсабаева Г.Н., Қазиев С.Ш. ғылыми мақалала-
рын Ресей, Болгария, Чехия, Польша секілді ше-

подавателя. Также она консультирует по вопро-
сам издания учебно-методических разработок, 
составления учебно-методических комплексов 
дисциплин и др.

В 2009-2010 учебном году все преподаватели 
кафедры прошли обучение в ИППК СКГУ им. 
М.К. Козыбаева по курсу «Дистанционные обра-
зовательные технологии: принципы, разработка 
и методика преподавания» и получили сертифи-
каты. В настоящее время они широко использу-
ют в учебном процессе электронные ресурсы, ин-
тернет-конференции, интернет-форумы. 

В компьютерном классе установлена база дан-
ных «Законодательство», в которой содержатся 
нормативные акты Республики Казахстан, а так-

же ратифицированные международные норма-
тивно-правовые документы.

Для повышения эффективности усвоения тео-
ретических проблем организуются круглые сто-
лы с приглашением работников правоохрани-
тельных органов и общественных объединений. 
Например, совместно с общественным объеди-
нением «Центр по поддержке женщин», работ-
никами прокуратуры и управления внутренних 
дел состоялся круглый стол «Современное ра-
бство: миф или реальность».

Большую научно-исследовательскую работу 
ведут преподаватели кафедры, принимая актив-
ное участие в международных, республикан-
ских, региональных конференциях, в частности, 
проводимых в Алматы, Астане, Костанае, Кок-
шетау и др. Преподаватели Афанасьев П.В., Му-
сабаева Г.Н., Казиев С.Ш. постоянно публикуют-
ся в зарубежных изданиях. Их статьи с интере-
сом читают в России, Болгарии, Чехии, Польше и 
других государствах. 

Кандидат юридических наук, доцент Мусаба-
ева Г.Н. активно работает в научной сфере. Она 
является дважды победителем конкурса «Луч-
ший руководитель СНО ФИП» по итогам работы 
студенческих научных обществ факультета на 
2010-2011 и 2011-2012 учебные годы. Была деле-
гирована нашим университетом для участия в ра-
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телдік басылымдарда жариялайды. 
2010-2011 және 2011-2012 оқу жылында з.ғ.к., 

доцент Мұсабаева Г.Н. «ТҚФ–дегі СҒБ үздік же-
текшісі» байқауының екі рет жеңімпазы атанды. 
Сонымен қатар 2011 жылдың 16 қыркүйегінде 
Астана қаласында өткен Бірінші Қазақстан та-
рихшылар Конгресіне университет атынан бар-
ған делегат, Қазақстан халқы ассамблеясы мен 
әлеуметтік-саяси зерттеулер институтының 
ұйымдастырумен 2011 жылдың 7-8 қазан айында 
«Көпмәдениетті ортадағы медиация және қақты-
ғыс-шиеленістер» тақырыбында өткен Бірінші 
Республикалық ғылыми семинардың сертифика-
тын иеленуші. Қазіргі кезде Мұсабаева Г.Н. Қа-
зақстан халқы ассамблеясының Солтүстік Қа-
зақстан облысы бойынша ғылыми-сараптама ке-
ңесінің мүшесі, 2012 жылдың жазында Болгари-
яның Бургас қаласында өткен «Этникааралық қа-
тынастар саласындағы медиация» тақырыбын-
дағы халықаралық тренингке қатысуды жоспар-
лап отыр. 

Кафедраның профессор-оқытушылық құрамы 
жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін республика-
лық, халықаралық, яғни, М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ ұйымдастырған «Қозыбаев оқулары», 
Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-дың «Уәлиханов 
тағылымы», Қостанай университеті ұйымдас-
тырған «Тәуелсіз Қазақстан және академик 
М.Қозыбаевтың ғылыми мұралары», «Қазіргі ғы-
лым жастар көзімен»,  «Қазақстанның ішкі сая-
саты: нәтижелері мен перспективасы», Қазақ-
стан халқы Солтүстік Қазақстан облыстық ас-
самблеясы мен СҚО әкімдігі ұйымдастырған 
«Ата Заң – Тәуелсіз Қазақстан кепілі», т.б. конфе-
ренцияларына қатысып отырады. 

Оқытушылар СҒҚ жұмысы арқылы студент-
термен тығыз қарым-қатынас жасайды, кафедра-
да СҒБ мүшелері, тәжірибелі ұстаздар 
Е.Ф.Айтбаев, Ю.Л. Кинцель, Г.Н. Мұсабаева, Қ. 
Бажай, Д.Б.Бегалинаның жетекшілік етуімен 
«Заң ғылымдарының қылмыстық-құқықтық 
және азаматтық-құқықтық мәселелері», «Қазіргі 
жағдайдағы құқықтанудың өзекті мәселелері, 
«Ата-баба мұрасы» тақырыбында ғылыми жоба-
лар жазылды. СҒБ студуденттердің дайындық, 
қабілет деңгейі,  ғылыми қызығушылықтарына 
қарай тақырып беріп,  оларды ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен айналысуға икемдеу үшін ғылы-
ми баяндама, жобалар жазуға үйретеді. Ғылыми-
зерттеу жұмыстары болашақ заңгерлерді өз ойла-
рын дәлелді де нақты, дәйектеп жеткізуге, өз 
ұстанымын негіздеуге, мәселеге байланысты өз 
көзқарасын дәлелдеп шығу, ғылыми дауларды 
дұрыс шешуге, қарсыласының ұстанған көзқар-
асын сыйлауға, кез келген тақырып бойынша ой 
толғауға дағдыландырады.  

Университет мақтанышы Тоқжанов Арман - 
біздің факультеттің студенті, 2010-2011 оқу жы-

боте Первого Конгресса историков Казахстана, 
состоявшемся 16 сентября 2011 года в г. Астане; 
обладатель сертификата Первого Республикан-
ского научного семинара «Разрешение конфлик-
тов и медиация в поликультурной среде», орга-
низованного Ассамблеей народа Казахстана и ин-
ститутом социально-политических исследова-
ний в г. Астане 7-8 октября 2011 г. В настоящее 
время Мусабаева Г.Н. входит в состав научно-
экспертного совета ассамблеи народа Казахстана 
Северо-Казахстанской области и зачислена в со-
став участников международного тренинга «Ме-
диация в области межэтнических отношений», 
прошедшего в Болгарии (г. Бургас) летом 2012 го-
да.

Профессорско-преподавательский состав ка-
федры ежегодно участвует в работе таких тради-
ционных международных и республиканских 
конференций как «Козыбаевские чтения» СКГУ 
им. М.К. Козыбаева, «Валихановские чтения» 
КГУ им. Ш. Уалиханова (г. Кокшетау), конфе-
ренции КФ ЧелГУ (г. Костанай) на темы: «Неза-
висимый Казахстан и научное наследие академи-
ка М.Козыбаева», «Парадигма современной на-
уки глазами молодых», «Внешняя политика Ка-
захстана: итоги и перспективы», организованной 
Северо-Казахстанской ассамблеей народа Казах-
стана,  «Конституция страны - гарант Независи-
мости Казахстана», проведенной совместно с 
акиматом СКО и др. 

Сотрудничество преподавателей со студента-
ми осуществляется через работу СНО (студен-
ческих научных обществ). На кафедре успешно 
функционируют СНО: «Уголовно-правовые и 
гражданско-правовые проблемы юридической 
науки», «Актуальные проблемы права в услови-
ях современности», «Наследие предков» под ру-
ководством опытных преподавателей – 
Айтбаевой Е.Ф., Кинцель Ю.Л., Мусабаевой 
Г.Н., Бажай Х., Бегалиной Д.Б. 

Студент как член СНО приобретает навыки на-
учно-исследовательской работы. Тема научных 
сообщений выдается студенту с учетом его на-
учных интересов, способностей, уровня подго-
товленности. Для подготовки студентом на-
учных докладов, научных проектов и других ис-
следовательских форм работы, а также выработ-
ки им своей собственной позиции проводятся за-
седания студенческих научных обществ, инди-
видуальные консультации. Всё это способствует 
формированию у будущих юристов умения лако-
нично излагать свои мысли; обосновывать, свою 
позицию, аргументировать точку зрения или 
взгляд на проблему; умению участвовать и вести 
научные дискуссии, уважать противоположную 
точку зрения и т.д.

Гордостью университета является наш сту-
дент Токжанов Арман, который стал победите-
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лындағы «Үздік зерттеуші-студент» байқауы-
ның жеңімпазы, оқу, ғылыми, қоғамдық жұмыс-
тарда жеткен жоғары нәтижелері үшін М.Қозы-
баев атындағы СҚМУ тарихындағы алғашқы ҚР 
Бірінші Президент Қоры степендиясының иегері 
болды. Ол биыл университтеті бітіреді, оның 
ұстазы, тәлімгері – кафедраның аға оқытушысы 
Қ.Бажай. 

М.Қозыбаевтың 80 жылдығына арналған сту-
дент арасында өткен үздік мақалалар байқауы бо-
йынша ЖОО-ның барлық мамандықтары мен фа-
культеттері арасынан ІІ, ІІІ дәрежелі дипломды 

СҒБ мүшелері Мәліков Марат, Нұғыманова Әсел 
алды. Мақалалар т.ғ.к., доцент Г.Н. Мұсабаева 
жетекшілігімен жазылды. Студент Жұлдоспаева 
Мадина 2011 ж. Астанада 20-21 тамызда өткен 
«MVP» - Халықаралық дебаттық турнирдегі ең 
үздік ойыншы» номинациясы бойынша ҚР жас-
тар Конгресі дипломының иегері,    Ха-
лықаралық «Тәуелсіздік Кубогы» де-
баттық турнирінде І орын алғаны үшін 
грамотамен марапатталды.   

Студенттердің алған білімдерін бек-
іту үшін тәжірибе базасының алар 
орны ерекше. Университет СҚО ІІБ, 
Петропавл қаласының ІІБ, аудандық, 
қалалық, облыстық соты, облыстық 
прокуратура, СҚО әділет департаме-
нтімен екі жақты ынтымақ шартын жа-
сасқан, келісімшарт негізінде студент-
тер дәрісханада алған білімдерін нақты 
мекемелерде тәжірибеден өту бары-
сында пысықтап, тиянақтайды, ЖОО-
ны бітірген түлектер облыстық ішкі 
істер органдарына жұмысқа жібер-
іледі. 

Қазіргі уақытта кафедра түлектері 
Астана, Петропавл қалаларында мамандықтары 
бойынша қызметке орналасып, СҚО прокурату-
расында, СҚО ІІД, Петропавл қалаларындағы 
ІІД, СҚО ҰҚК, соттар, мемлекеттік мекемелерде 
жұмыс істеп жатыр.

лем конкурса «Лучший студент-исследователь» 
за 2010-2011 учебный год и за высокие результа-
ты в учебной, научной и общественной деятель-
ности первым в истории СКГУ им. М.К. Козыба-
ева стал обладателем стипендии Фонда Первого 
Президента РК. Он в этом году заканчивает уни-
верситет и все эти годы учебы в университете его 
непосредственным наставником являлся ст.пре-
подаватель кафедры Бажай Х. В конкурсе на луч-
шую студенческую статью, посвященную 80-
летию М.К. Козыбаева, среди всех факультетов и 
специальностей ВУЗа диплом II и III степени по-

лучили студенты Маликов Марат, Нугу-
манова Асель. Статьи подготовлены 
под руководством к.ю.н., доцента Муса-
баевой Г.Н., являющиеся членами сту-
денческого научного общества.

Студентка Жулдоспаева Мадина ста-
ла обладательницей диплома Конгрес-
са молодежи РК в номинации «MVP» -
самый ценный игрок раунда на Между-
народном Дебатном турнире в г. Астане 
20-21 августа 2011 г., наряду с этим, она 
заняла I место в Международном Де-
батном турнире «Кубок Независимос-
ти»

Важным моментом практического за-
крепления знаний студентов является 
база практики. Между Северо-
Казахстанским государственным уни-

верситетом и Управлением внутренних дел Севе-
ро-Казахстанской области заключен договор о 
подготовке специалистов, которые после оконча-
ния учебы направляются на работу в органы внут-
ренних дел области. Заключены договора о со-

трудничестве и оказании помощи в проведении 
практики с областным, городским и районными 
судами, областной прокуратурой, департамен-
том юстиции СКО, УВД г. Петропавловска. 

В настоящее время выпускники кафедры 

Бард әндері байқауы · Конкурс бардовой песни

Студенттер «Қазақстан халықтарының бірлігі күні» іс – шарасында
Студенты на мероприятии «День единства народов Казахстана»
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 «Құқық негіздері және экономика» кафедра-
сының тарихы 1996 ж. басталады. Осы жыл 
СҚМУ-дың экономика факультетінде «Эконо-
микалық теория және құқық» кафедрасы құрыл-
ды, ол 2000 ж. «Кеден ісі» кафедрасы болып 
өзгертілді, 2004 ж. «Экономикалық теория және 
құқық» кафедрасы болып аталды, 2006 ж. 
«Құқық негіздері және кеден ісі» кафедрасы деп 
аталынды, кейін 2009 ж. «Экономика және құқық 
негіздері» кафедрасы болып өзгертілді. Кафед-
раның бірінші меңгерушісі, э.ғ.к., доцент Горди-
евич М.З.болды. 1998-1999 ж. кафедра меңге-
рушісі аға оқытушы Ямалов Р.Г. 1999 – 2006 ж. ка-
федра меңгерушісі э.ғ.к., доцент Субботина И.В., 
2006-2009 ж. кафедра меңгерушісі экономика ма-
гистрі, аға оқытушы Дёмин С.А., 2009–2011ж. ка-
федра меңгерушісі э.ғ.к., доцент Сәлімова Б.Х., 
2011 ж. бастап кафедраны з.ғ.к., аға оқытушы Жу-
кова З.Б.басқарып келеді. 

Кафедра құқық қорғау, кедендік органдар қыз-
меткерлерімен тұрақты түрде кездесулер ұйым-
дастырады, онда студенттерге болашақ маман-
дығының өзіндік ерекшеліктері түсіндіріледі. 
Жыл бойы куратор, тәлімгерлер студент бойына 
ұлттық сананы қалыптастыру мақсатында пат-
риоттық тәрбие тақырыптары бойынша дәрістер 
оқиды, Егемен Қазақстанның даму тарихы, мем-
лекеттік рәміздер, ҚР азаматтардың құқығы мен 
міндеттері туралы тәрбие сағаттарын өткізеді. 

Тарих және құқық факультетінде оқытудың 
күндізгі және сырттай бөлімі жұмыс істейді. 
Құқықтану» (орта, орта арнайы, жоғары білім ба-
засында), «Тарих», «Экономика және құқық не-
гіздері» мамандығы бойынша бакалавр, «Құқық-
тану», Тарих» мамандығы бойынша магистр да-
йындайды. 

 2011-2012 оқу жылында ПОҚ-тың штаттық 
құрамында 71 адам, соның 26-сының ғылыми ата-
ғы бар, ғылым докторлары: Зайберт В.Ф., Ники-
форов А.В., Тұрғараев Б., Әбдіқанов Н.А.

Кафедра оқытушылары өздерінің кәсіби 
біліктілігін арттыру мақсатында Омбы қаласын-
дағы магистратураның сырттай бөліміне оқуға 
түсті. Олар: Побежук Н.Ю., Могунов С.В., Могу-
нова М.Ю., Степанов С.С., Вилкова И.В., Диден-
ко Е.А., Бегалина Д.Б., Доценко М.Ю.

  Факультеттің №3, №6 оқу корпусында оқу ау-
диториялары, сот мәжілісінің залы, кримина-
листік зертхана, мультимедиалық кабинеттері 
бар. 

Тарих және құқық факультетінің студенттері 
қала, университетегі іс-шараларға КТК, сту-
денттік шығармашылық бірлестіктер, театр, 
спорттық секцияларға белсене қатысады. Ю-09-
1тобының студенті Жарғақов Жанат бірнеше рет 
бокстан халықаралық жарыстарға, мини-футбол 
бойынша факультет командасы Республикалық 
біріншілікке қатысты. Студент Максюта И., Став-

успешно работают в прокуратуре СКО,  г. Петро-
павловска, г. Астаны; УВД СКО и УВД г. Петро-
павловска; КНБ СКО, судах и других госуда-
рственных учреждениях.

История создания кафедры «Основы права и 
экономики» берет свое начало с сентября 1996 г., 
когда на экономическом факультете СКГУ была 
образована кафедра «Экономической теории и 
права», в 2000 г. переименована в кафедру «Та-
моженного дела», в 2004 г. переименована в ка-
федру «Основы экономической теории и права», 
в июле 2006 г. переименована в кафедру «Осно-
вы права и таможенного дела». В мае 2009 г. ка-
федра «Основы права и таможенного дела» была 
переименована на «Основы права и экономики» 
в связи с изменением классификатора специаль-
ностей.

Первой заведующей кафедрой была доцент, 
к.э.н. Гордиевич М.З. В 1998-1999 учебном году - 
кафедрой заведовал старший преподаватель Яма-
лов Р.Г. С октября 1999 - 2006 - зав. кафедрой, до-
цент, к.э.н. Субботина И.В.С октября 2006 — 
июнь 2009 г. кафедру возглавлял магистр эконо-
мики, старший преподаватель - Дёмин Сергей 
Анатольевич. С июня 2009 – сентябрь 2011г. ка-
федру возглавляла доцент, к.э.н. Салимова Биби-
хажар Хажиакбаровна. С сентября 2011 г. кафед-
ру возглавляет старший преподаватель, к.ю.н. 
Жукова З.Б.

На кафедре регулярно проводятся встречи с ра-
ботниками правоохранительных и таможенных 
органов, на которых студентам разъясняется спе-
цифика их будущей профессии. В течение учеб-
ного года кураторы и наставники проводят со сту-
дентами тематические лекции по патриотичес-
кому воспитанию, формируя у студентов нацио-
нальное самосознание. Регулярно проводятся бе-
седы о государственных символах, истории раз-
вития суверенного Казахстана, о консти-
туционных правах и обязанностях граждан Рес-
публики Казахстан.

Обучение студентов на факультете истории и 
права осуществляется по очной и заочной фор-
мам обучения.по специальностям бакалавриата: 
«Юриспруденция» (на базе среднего, среднего 
специального и высшего образования), «Исто-
рия» «Основы права и экономики». Магистер-
ская подготовка ведется по двум специальнос-
тям: «Юриспруденция» и «История».

 Штатный состав ППС на 2011-2012 уч. год со-
ставил 71   человек, из них 26  имеют ученую сте-
пень, том числе доктора наук: Зайберт В.Ф., Ни-
кифоров А.В., Тургараев Б., Абдиканов Н.А.

 С целью повышения профессиональной под-
готовки обучаются в  заочной магистратуре в г. 
Омска - преподаватели Побежук Н.Ю., Могунов 
С.В., Могунова М.Ю., Степанов С.С., Вилкова 
И.В., Диденко Е.А., Бегалина Д.Б., Доценко 
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ская Е. жүзу бойынша Республикалық жарыстар-
ға қатысып, ЖОО-ның намысын қорғады, 
Дүсембаев А., Құртаев Д., Тастемірова К. ЖОО-
ның біріншілігінде үстел теннисі бойынша 
жүлдегер атанды. Көптеген студенттер «Нұр-
Отан» партиясындағы «Жас Отан» жастар қана-
тының мүшелері, Жолдоспаева М., Жетпісова Г., 
Біржанов Ж., т.б. 2012 ж. сайлау алдыңдағы кам-
панияларда, қоғамдық-саяси акцияларға бел-
сенді түрде қатысты. Заң бөлімінда оқитын сту-
денттер қала тұрғындарына заңнама бойынша 
тегін кеңестер береді, қаланың ықшам аудандар-

да құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін поли-
цияның көмекші отрядтарына барып, кезекшілік 
жасайды, осындай отрядтың командирі «Құқық-
тану» мамандығының студенті Исмаилов Ж.

Тарихшы-студенттер облыстық өлкетану мұра-
жайы, Абылай хан Резиденциясындағы мұражай 
экспозициясын безендіруге көмектеседі, 
СҚМУ–дың жаңа мұражай кешенін ашылуына 
атсалысты. Жыл сайын облыстың мұражай қоры 
археологиялық қазба жұмыстары кезінде сту-
денттердің тапқан тарихи-археологиялық экспо-
наттары арқылы толығып отырады. 

 2011 жылы «Ботай – Еуразиядағы атты көшп-
енділердің тарихи мекені» ғылыми-қолданбалы 
зерттеу бойынша берілген 7 млн. теңге грант 

М.Ю.
  Факультет имеет специализированные учеб-

ные аудитории, расположенные в корпусах №3 и 
№6 (зал судебного заседания, криминалистичес-
кая лаборатория, мультимедийные кабинеты).  

Студенты факультета истории и права активно 
участвуют в жизни университета и города, вы-
ступают в командах КВН, занимаются в студен-
ческих творческих объединениях, театрах, спор-
тивных секциях. Так, студент гр.Ю-09-1 Жарга-
ков Жанат неоднократно выступал на междуна-

родных соревнованиях по тайскому бок-
су, команда факультета по мини-
футболу участвовала в Республикан-
ском первенстве. Студенты Максюта 
И., Ставская Е. защищали честь вуза в 
Республиканских соревнованиях по 
плаванию. Студенты Дюсембаев А.., 
Куртаев Д., Тастемирова К. стали при-
зерами первенства вуза по настольному 
теннису.  Многие студенты являются 
членами молодежного крыла «Жас 
Отан» партии «Нур-Отан», Жулдоспае-
ва М., Жетписова Г., Биржанов Ж. и дру-
гие приняли активное участие в пред-
выборной кампании 2012 г., общес-
твенно-политических акциях. Также 
студенты юридического отделения ока-
зывают бесплатные консультации жите-
лям города, регулярно дежурят в отряде 
добровольных помощников полиции 
для обеспечения правопорядка в мик-
рорайоне, командиром отряда является 
студент специальности «Юриспруден-
ция» Исмаилов Ж.

 Студенты-историки помогали в 
оформлении музейных экспозиций Ре-
зиденции Абылай хана, областного кра-
еведческого музея и приняли непосре-
дственное участие в подготовке к от-
крытию нового музейного комплекса 
СКГУ. Ежегодно фонды музеев области 
п о п о л н я ю т с я  и с т о р и к о -
археологическими экспонатами, обна-

руженными студентами во время археологичес-
ких раскопок.

В 2011 году был освоен грант научно-
прикладного исследования: «Ботай – историчес-
кая подоснова конных номадов Евразии», заказ-
чиком которой является ГУ «Комитет по культу-
ре Министерства культуры РК на сумму 7 млн. 
тенге. Исполнители (Зайберт В.Ф., Плешаков 
А.А., Захаров С.В.). Работа по теме этого иссле-
дования будет продолжена в будущем.

  ППС и сотрудники факультета принимают ак-
тивное участие в общественно-политических ме-
роприятиях области и города. Избраны депутата-
ми V  созыва городского маслихата преподавате-

Футбол командасы · Команда футболистов

«Қысты шығарып салу» мейрамы · Праздник «Проводы зимы»
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игерілді, тапсырыс беруші ММ «ҚР Мәдениет 
Министрлігінің мәдениет бойынша комитеті» 
болды. Орындаушылар: (Зайберт В.Ф., Плеша-
ков А.А., Захаров С.В.). Бұл тақырып бойынша 
зертеу жұмыстары болашақта жалғасын таппақ.

Факультеттің ПОҚ, қызметкерлері қала, об-
лыстық қоғамдық-саяси іс-шараларға белсенді 
түрде қатысады. Қалалық мәслихаттың V шақы-
рылымына кафедра оқытушыларынан Ибраев 
С.И., Афанасьев П.В. сайланды.

ТҚФ студенттердің бойына рухани-
адамгершілік құндылықтарды (патриотизм, бел-
сенді азаматтық ұстаным, гуманизм, толерант-
тылық) қалыптастыру мақсатында түрлі мемле-
кеттік, қоғамдық ұйымдармен ынтымақтастық 
қарым-қатынаста жұмыс істейді:  ҚР БҒМ 
тәрбие жұмысы бойынша Департаменті, СҚО 
әкімдігі, Петропавл қаласының әкімдігі, СҚО 
ішкі саясат Департаменті,  Петропавл қаласы-
ның ММ « Ішкі саясат бөлімі», СҚО ІІД,  СҚО бо-
йынша балалар құқығын қорғау Департаменті, 
«Нұр Отан» ХДП, СҚО бойынша мәдениет Бас-
қармасы, Қазақстан халқы СҚО ассамблеясы, 
СҚМ мұрағаты, облыстық өлкетану мұражайы, 
С.Мұқанов атындағы облыстық кітапхана,  СҚ 
КҚИ, Абылай хан Резиденциясы, «Асыл мұра» 
қоғамдық-ағартушылық қоғамы, т.б. 

2009-2010 оқу жылында ғылым және сапа ме-
неджменті бойынша ТҚФ-ның декан орынбаса-
рының бастамашылығымен студенттер мен оқы-
тушыларының ғылыми-зерттеу жұмысын жақ-
сарту, жүйелеу мақсатында ТҚФ-да СҒБ Кеңесі 
құрылды. Жылына ТҚФ-ның СҒБ Кеңесі 3 
мәжіліс (қыркүйек, қаңтар, сәуір) өткізеді. 
Мәжілісте жұмыс жоспары беікітіледі, ғылым 
күндеріне дайындық, істелінген жұмыстарға 
есеп беріледі. ТҚФ-ның СҒБ Кеңесі жұмысының 
негізінде дәстүрлі түрде облыс, қала қоғамдық 
ұйымдарының «Түрік мәдениеті», Қазақстан хал-
қы СҚО ассамблеясы қызметкерлерін демеуші 
ретінде қатыстыра отырып, байқаулар ұйымдас-
тырылатын болды: «ТҚФ-ның ғылыми студент-
тер жұмыстарының үздігі», «ТҚФ-ның СҒБ 
үздік жетекшісі», «ТҚФ-ның үздік зерттеуші-
студенті», т.б.

Тоқжанов Арман – Ю-08 қазақ тобының сту-
денті СҒБ-ға қатысу арқылы ҚР Бірінші Прези-
денті Қоры степендиясының иегері болды.  

Тарих және құқық факультетінде дәстүрлі 
түрде «Жастар және ғылым» факультетаралық 
студенттердің ғылыми-тәжірибелік конферен-
ция, өлкетану мәселелері бойынша «Туған жер» 
аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
өткізіліп тұрады.

ТҚФ жоспарлаған іс-шаралардың біразы уни-
верситеттен тыс ұйымдармен бірле се 
жүргізіледі: Қазақстан халқы СҚО ассамблеясы, 
облыстық, қалалық әкімдігі, «Краевед» қоғамы, 

ли Ибраев С.И. и Афанасьев П.В. 
В формировании стойкой мотивации личнос-

ти к высшим духовно-нравственным ценностям 
(патриотизм, активная гражданская позиция, гу-
манизм, толерантность) ФИП осуществляет со-
трудничество с различными государственными 
и общественными организациями: Департамент 
воспитательной работы МОН РК, акимат СКО, 
акимат г. Петропавловска, Департамент внут-
ренней политики СКО, ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Петропавловска», УВД СКО, г. Пет-
ропавловска, Департамент по защите прав детей 
по СКО, НДП «Нур Отан», Управление культуры 
по СКО и г. Петропавловску,   Северо-
Казахстанская ассамблея народа Казахстана, Се-
веро-Казахстанский государственный архив, об-
ластной краеведческий музей, областная библи-
отека им. С. Муканова, СК ИПК, Резиденция 
Абылай-хана, общественно-просветительское 
общество «Асыл мұра», областное общество 
«Краевед», НПО.

Сотрудничество с данными организациями но-
сит системный характер и осуществляется в тече-
ние многих лет.

Одним из составляющих НИРС является рабо-
та студентов в СНО (студенческих научных об-
ществах). 

В целях систематизации и улучшения научно-
исследовательской деятельности преподавате-
лей и студентов факультета истории и права, в на-
чале 2009-2010 уч. года по инициативе замдекана 
факультета истории и права по науке и менед-
жменту качества был создан Совет СНО ФИП, в 
который вошли – председатель, руководители 
СНО ФИП, ответственные за НИР кафедр фа-
культета и представители от студенчества. В тече-
ние текущего учебного года проводятся 3 заседа-
ния Совета СНО ФИП – в сентябре, январе и апре-
ле (утверждение планов работы, подготовка к 
Дням науки, подведение итогов работы). Благо-
даря деятельности Совета СНО ФИП были вве-
дены в традицию организация и проведение кон-
курсов: «Лучшая научная студенческая работа 
ФИП», «Лучший руководитель СНО ФИП», 
«Лучший студент-исследователь ФИП», с при-
влечением общественных организаций города и 
области в качестве спонсоров (общественное об-
ъединение «Турецкая культура» Северо-
Казахстанской ассамблеи народа Казахстана, Се-
веро-Казахстанский филиал «Красного полуме-
сяца»).

Токжанов Арман – студент Ю-08к благодаря 
участию в СНО стал  стипендиатом Фонда Пер-
вого Президента РК.

ФИП ввел в традицию организацию ежегодно 
межфакультетской студенческой научно-
практической конференции «Молодежь и на-
ука», региональной научно-практической конфе-
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Ауған соғысының ардагерлер қоғамдық ұйымда-
ры, т.б.  

Тарих және құқық факультеті белсенді түрде 
Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология 
институты, Ә.Марғұлан атындағы археология ин-
ституты, РФ қалаларындағы ЖОО: Мәскеу, 
Омбы, Новосибирск, Челябі,  Есіл, сондай-ақ 
СҚО, Петропавл қаласының мемлекеттік, қоғам-
дық құқықтық тәртіп органдарымен тығыз ынты-
мақтастық қарым-қатынаста жұмыс істейді. 

Факультетіміз 5 мыңға жуық маман шығарды. 
Сол түлектеріміздің кейбірі Қазақстан, Ресей 
ЖОО-да магистратураны оқып жатса, біреулері 
алыс, жақын шетелдерде мамандықтары бойын-
ша жұмыс тауып, көбі Қазақстанда ЖОО, ғылы-
ми-зерттеу институттарда, гимназия, мектеп, 
мұрағат, мұражай, кітапхана баспаларында, әр 
деңгейдегі әкімдік аппараттарда, кеден органы, 
прокуратура, әділет, қылмыстық-атқару органы, 
ҚР дипломатиялық қызметі, ұлттық қауіпсіздік 
комитеті, қаржы полициясында абыройлы қыз-
мет атқаруда.

Түлектеріміздің арасынан шыққан тарих ғы-
лымдарының доктор, профессорлары: В.А. Сап-
рыкин (1960), К.К. Әбуев (1962), В.Ф. Ерыгина, 
В.Ф. Зайберт (1969), В.Ф. Кривошеев (1970), 
В.В. Трошихин (1966), В.Г. Егоров (1978), З.Г. 
Сақтағанова (1985), И.В. Суколенов (1986). Та-
рих ғылымдарының кандидаттары: Р.К. 
Ақбердин (1941), Қ.Қ. Қалиев (1951), В.А.Ким 
(1960), М.Ф. Косых (1966), Н.М. Коровина 
(1965), А.П. Бородин (1961), Т.М. Қанаева 
(1967), А.Ф. Шкурко (1967), Е.В. Самойленко 
(1970), А.А. Плешаков (1974), М.К. Хабдулина 
(1972), Л.А. Козорезова (1978), В.И. Заитов 
(1978), С.И. Ибраев (1980), Л.Ф. Котвицкий 
(1983), С.Ш. Қазиев (1989), А.К. Рахимбекова, 

ренции «Земля родная» (по вопросам краеведе-

ния), с изданием сборников статей.
Многие из запланированных мероприятий 

ФИП были организованы совместно с вневузов-
скими организациями (областным и городским 
акиматами, Северо-Казахстанской ассамблеей 
народа Казахстана, Обществом «Краевед», об-
щественной организацией ветеранов афганской 
войны и др.)

Факультет истории и права активно сотруд-
ничает с Институтом истории и этнологии им. 
Ч.Ч. Валиханова и Институтом археологии им. 
А.Х. Маргулана HAH PK, вузами городов РФ: 
Москвы, Омска, Новосибирска, Челябинска, 
Ишима, а также с государственными, общес-
твенными организациями, правоохранительны-
ми органами города Петропавловска и Северо-
Казахстанской области.

За годы существования факультета под-
готовлено около 5 тысяч специалистов. Многие 
из них работают не только в Казахстане, но и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. Наши 
выпускники успешно трудятся в вузах и научно-
исследовательских институтах, гимназиях и шко-
лах, архивах, музеях, в издательствах и библио-
теках, в аппаратах акимов разных уровней, тамо-
женных органах, прокуратуре, юстиции, финан-
совой полиции, уголовно-исполнительных орга-
нах, Комитете национальной безопасности РК и 
на дипломатической службе. Многие выпускни-
ки продолжают послевузовское образование в ка-
честве магистрантов в вузах Казахстана и Рос-
сии. 

Профессорами и докторами исторических на-
ук стали выпускники: В.А. Сапрыкин (1960 г.), 
К.К. Абуев (1962 г.), В.Ф. Ерыгина и В.Ф. Зай-
берт (1969 г.), В.Ф. Кривошеев (1970 г.), В.В. Тро-
шихин (1966 г.), В.Г. Егоров (1978 г.), И.В. Суко-

Тарихшылар «Қазақстан халқы ассамблеясы» іс – шарасында 
Историки на мероприятии «Ассамблея народа Казахстана» 
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Т.С. Малютина (1975 г.), Б.А.. Ғабдулина (1990 
г.), Е.Н. Бурдина (1991 г.), Л.А. Гривенная (2007), 
Н.А. Әбуов (2008). Философия ғылымдарының 
кандидаттары: Ф.А.. Сим (1960), Ф.А. Хомутов-
ский (1962), М.Х. Қанафина (1974), А.В. Баев 
(1996), т.б.

Факультет түлегі Б.А. Цхай – ҚР ІІМ генералы, 
А. Жансейітов – ҚР ІІМ кадр және тәрбие жұмы-
сының бастығы, полиция полковнигі, Ф.М. Ко-
сых – Петропавл қаласындағы ІІД штаб бастығы, 
полиция полковнигі,  К.Б. Аленов – Аққайың 
АБІІ бастығының орынбасары, подполковник. 
Мемлекеттік және ұлттық қауіпсіздік комитеті 
жүйесінде әр жылдарда, қазір де қызмет етіп 
жүргендер: генерал А.Таженов, полковники 
А.Бекенов Е. Бәкенов, Б. Рыбалкин, А. Оразали-
нов, А. Коломиец, Б. Смағұлов, А.Қазбеков, офи-
ц е р л е р -  Е .  С а г н а е в ,  К .  Н у р к е е в ,  
А.Абильмажинов, А.Бакенов, Т. Атыгаев, 
Д.Бьюнов, С. Зулпухарулы, Д.Асаинов,  Е. Сағ-
наев, К. Нүркеев, т.б.  Мемлекеттік қызметте ең-
бек етіп жүргендер: С. Қапаров – ҚР мемқызметі 
бойынша департаментінің қызметкері, А. Тәже-
нов – ҚР Елшілігінің Түркиядағы консулі, саяси 
ғылымының докторы - Ж.Жунусова, Б. Шәкенов 
- ҚР Премьер-министр канцеляриясының қыз-
меткері, т.б.      

    Облыстық әкімдікте түрлі лауазымдық қыз-
метте еңбек етіп жүргендер:

 В. Ланг, В. Лопатко, В. Литвиненко, Ж. Мұқы-
шев, Н. Аитов,  Р. Алишев,  және де т.б. Факуль-
тет қабырғасынан білім алып, танымал болған 
атақты адамдарымыз:  Г. Ерофеев – РФ МҚК ге-
нералы, П. Корчажкин – РФ кедендік қызметінің 
генералы, А.. Башмаков -  ҚР парламентінің сена-
торы, Б. Құлжанов – ҚР кедендік қызметінің пол-
ковнигі, т.б. 

Факультеттің көптеген түлектері білім беру са-
ласының жүйесінде басшы қызметін атқаруда. 
Тарих-филология факультетінің 1970 жыл түлегі 
РФ ҒЗИ директоры, т.ғ.д., профессор В.Ф. Кри-
вошеев; В.А. Сапрыкин көп жылдар бойы ОК 
КОКП білім беру және ғылым бөлімінде жұмыс 
істеді, облыстық біліктілікті арттыру институты-
ның директоры Ф.Ваховский,  С.А. Әбілкәрімов, 
облыс, қала мектептерінің директорлары қызме-
тінде: С.С. Заев – Булаев мектебі, С.В. Мартемья-
нов - № 32 мектеп, С.С. Имақов - № 12 мектеп, 
Г.П.Филатов - № 14 мектеп, Н.К. Салимов - № 21 
мектеп,  аль-Фараби атындағы, 18 мектеп – К.К. 
Смайлова және де т.б.

Великобританияда приезиденттік «Болашақ» 
бағдарламасымен білім алатын, магистратурада 
оқитын түлектер- Мокушев Ж, Ыбыраев С. та-
рихшылар.

Қала, облыс мектептерінде тарих пәнінен са-
бақ беріп, жас ұрпақты білім нәрімен сусында-
тып, тәрбиелеп жүрген шығармашыл мұға-

ленов (1986 г.), З.Г. Сактаганова (1985 г.). Канди-
датами исторических наук стали выпускники раз-
ных лет обучения: Р.К. Акбердин (1941 г.), К.К. 
Калиев (1951 г.), В.А.Ким (1960 г.), М.Ф. Косых 
(1966 г.), Н.М. Коровина (1965 г.), А.П. Бородин 
(1961г.), Т.М. Канаева (1967 г.), А.Ф. Шкурко 
(1967 г.), Е.В. Самойленко (1970 г.), А.А. Плеша-
ков (1974 г.), М.К. Хабдулина (1972 г.), Л.А. Козо-
резова (1978 г.), В.И. Заитов (1978 г.), С.И. Ибра-
ев (1980 г.), Л.Ф. Котвицкий (1983 г.), С.Ш. Кази-
ев (1989 г.), А.К. Рахимбекова, Т.С. Малютина 
(1975 г.), Б.А.. Габдулина (1990 г.), Е.Н. Бурдина 
(1991 г.), Л.А. Гривенная (2007 г.), Н.А. Абуов 
(2008 г.). Кандидатами философских наук из чис-
ла выпускников-историков стали: Ф.А.. Сим 
(1960 г.), Ф.А. Хомутовский (1962 г.), М.Х. Кана-
фина (1974 г.), А.В. Баев (1996 г.) и др.

Выпускниками факультета являются: Б.А. 
Цхай - генерал МВД РК, А. Жансеитов - началь-
ник Управления кадровой и воспитательной рабо-
ты МВД РК, полковник полиции, Ф.М. Косых - 
начальник штаба УВД г. Петропавловска.В раз-
ные годы в системе государственной и нацио-
нальной безопасности служили или служат в на-
стоящее время -генерал А.Таженов, полковники 
А.Бекенов, Б. Рыбалкин, А. Уразалинов, А. Коло-
миец, Б. Смагулов, А. Казбеков, офицеры- Е. Саг-
наев, К. Нуркеев, А.Абильмажинов, А.Бакенов, 
Т. Атыгаев, Д.Бьюнов, С. Зулпухарулы, 
Д.Асаинов,  и другие. На государственной служ-
бе трудятся такие выпускники факультета как 
Ж.Жунусова-доктор политических наук сотруд-
ник департамента по госслужбе РК, Б. Шакенов - 
сотрудник канцелярии Премьер-министра РК и 
др. В областном акимате различные должности 
занимали и работают: В. Ланг, В. Лопатко, В. Лит-
виненко,  Г.Муканова, Н. Аитов,  Р. Алишев,  и 
другие. Из стен факультета вышло много извес-
тных людей, таких как Г. Ерофеев - генерал КГБ 
РФ, П. Корчажкин - генерал таможенной службы 
РФ, А.. Башмаков - сенатор парламента РК, Б. 
Кульжанов - полковник таможенной службы РК 
и другие. 

Многие выпускники факультета стали руково-
дителями в системе образования. Директором 
НИИ школ МП РСФСР стал выпускник истори-
ко-филологического факультета 1970 года д.и.н., 
профессор В.Ф. Кривошеев; длительное время в 
отделе науки и образования ЦК КПСС работал 
В.А. Сапрыкин. Областной институт повышения 
квалификации возглавляли выпускники ис-
торического факультета Ф.Ваховский, С.А. 
Абилькаримов. Директорами школ города и об-
ласти являются выпускники-историки: С.С. Заев 
- Булаевская школа, С.В. Мартемьянов школа № 
32, С.С. Имаков школа № 12, Г.П.Филатов - шко-
ла № 14, Н.К. Салимов - школа № 21, К.К.Смаи-
лова-школа №18, имени аль-Фараби и другие.
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лімдеріміз: Т.Ю.Родная - № 43 ОМ; Н.Ю.Дачки-
на - № 21 ОМ, Ю. Еремочкина - № 32 ОМ, 
В.Ю.Горбунов – Бірінші қалалық гимназия, Л.П. 
Ысқақова – Бірінші жалпы білім беретін лицей 
және т.б.

По президентской программе «Болашак» в Ве-
ликобритании в магистратуре обучаются выпус-
кники-историки Мокушев Ж., Ибраев С.

Во многих школах города и области трудятся 
творчески работающие учителя истории - вы-
пускники факультета разных лет: Т.Ю.Родная - 
СШ № 43; Н.Ю.Дачкина - СШ № 21, Ю. Еремоч-
кина - СШ № 32, В.Ю.Горбунов - Первая город-
ская гимназия, Л.П. Искакова - Первый общеоб-
разовательный лицей и др.
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1959 жылдан бастап жаратылыстану-
жағрапия факультетінің дене тәрбиесі кафедра-
сының негізінде дене тәрбиесі мұғалімдерін да-
ярлайтын бөлім ашылған болатын. Мектептер 
үшін аса қажетті мұғалімдер беретін бөлімше ал-
ғашқы екі-үш жылдың ішінде-ақ кемелдене бас-
тады. Оқытушылыққа Алматы дене тәрбиесі ин-
ститутының бітірген бір топ жас мамандар, 
Санкт-Петербургтен, Мәскеуден, Бакуден т.б. қа-
лалардан республиканың еңбек сіңірген жаттық-
тырушысы Х.Д.Мырзамұхаметов бастаған оқы-
тушы-жаттықтырушылар келді. 

1961 жылы дене тәрбиесі бөлімшесінің не-
гізінде спорт және спорт ойындары (меңгерушісі 
А.П.Тютрюмов) және дене тәрбиесі мен гимнас-
тиканың әдістемесі (меңгерушісі А. А. Шлегель) 
кафедралары ұйымдастырылды. Келесі жылы 
С.Б.Каверин-қазір психология ғылымдарының 
докторы, В. К. Тулаев, Г. Н. Поротиков, ерлі-
зайыпты Олейниковтар мен Гончаровтар қыз-
метке келді. 

Бөлімшенің беделі мен жетістіктері өсе баста-
ды. 1963 жылы алғашқы түлектер бітірді. Солар-
дың күшімен алғашқы спорт залы салынып, 
спорт алаңдары жарақталған болатын. Әскер қа-
тарынан қайтып келіп оқуға түскен А.Кабанец 
пен Х.Ибрагимов сияқты жігіттер курстастары-
ның шын мәніндегі көсемі еді әрі староста бол-
ған. 1967 жылы бұл бөлімше «Бастауыш білім бе-
рудің педагогикасы мен әдістемесі» бөлімше-
сімен қосылып, дене тәрбиесі факультеті ретінде 
жеке шаңырақ көтерді. Факультеттің алғашқы де-
каны Л. В.Побелянская тамаша ұстаз, ұйымдас-
тырушы ретінде бірден танылды. Ал одан кейінгі 

История факультета началась с 1959г., когда на 
базе кафедры физического воспитания при ес-
тественно-географическом факультете было от-
крыто отделение по подготовке учителей физи-
ческой культуры. Открытие отделения обуслови-
ло необходимость расширения кафедры физи-
ческого воспитания,  и в 1959-62 гг. кафедру по-
полнили специалисты из Москвы, Алма-Аты, Ба-
ку, Тамбова, Киева. 

В 1961г. в соответствии с приказом по Минву-
зу Каз. ССР № 453 от 23.05.61 г. на отделении фи-
зического воспитания были организованы две ка-
федры: спорта и спортивных игр (заведующий 
А.П. Тютрюмов) и кафедра теории и методики 
физического воспитания и гимнастики (заведу-
ющий А.А.Шлегель). Первый выпуск отделения 
состоялся в 1963 году. Об этих студентах сохра-
нились теплые воспоминания не только потому, 
что они были первыми. Их силами был построен 
первый спортивный зал, оборудованы спортив-
ные площадки. Старосты первого выпуска А. Ка-
банец и Х. Ибрагимов, поступившие в институт 
после службы в армии, были настоящими лиде-
рами в своих группах. 

В 1967 году отделение преобразовано в фа-
культет физического воспитания совместно с от-
делением «Педагогика и методика начального об-
учения». Первым деканом факультета была Л.В. 
Побелянская. Прекрасный педагог, организатор, 
она сумела сплотить факультет во всех делах: 
спорте, учебе, смотре художественной самодея-
тельности. 

Значительный вклад в развитие факультета 
внесли деканы, в разное время руководившие его 

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет физической культуры

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет физической культуры

Факультет деканы В.Стрельцов · Декан факультета В. Стрельцов 
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декан Н.Т.Макоев студенттердің нағыз  ақылшы-
әкесі бола білді, жастардың хал-жағдайын үнемі 
біліп, қалтықсыз қамқорлық көрсететін. 
Э.Н.Вайнер декан болған 1971-1973 жылдары фа-
культетте ғылыми-зерттеу жұмыстарына ерекше 
к ө ң і л  б ө л і н д і .  В .  А .  В и ш н е в с к и й ,  
В.А.Стрельцов, В.А.Григорьев, В.И.Паленый си-
яқты түлектер аспирантураға жіберілді. М.Ф.Ко-
сых, Қ.М.Қанғожина басқарған шақта факуль-

теттің материалдық жағдайы жақсарды, студент-
тер саны көбейді. 

Алпысыншы жылдардың аяғында факуль-
теттің баскетболшылары мен волейболшылары 
облыста алдына жан салмайтын. 1969 жылы 
Р.Р.Тер-Миносян жаттықтырған баскетбол ко-

мандасы республикада күміс жүлдегер атанды. 
Х. Д. Мыр-захметовтың студенттері бүкілодақ-
тық спотракиадаға қатысты. Жетпісінші жылда-
ры студенттер арасынан КСРО құрамы команда-

работой: Н.Т. Макоев, Э.Н. Вайнер, М.Ф. Косых, 
В.А. Вишневский, В.А. Стрельцов, В.А. Гри-
горьев, Г.М. Акушев, В.К. Тулаев, А.К. Жолау-
шинов, Кангужина К.М..

Н.Т. Макоев сам был тренером по спортивной 
гимнастике, воспитал целое поколение гимнас-
тов.  Много внимания уделял военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Его 
труд неоднократно был отмечен грамотами раз-

ного уровня. 
Э.Н. Вайнер - возглавлял факультет с 

1971 по 1973 г. При нем на факультете зна-
чительно активизировалась научно-
исследовательская работа преподавателей 
и студентов. Аспирантами центральных 
вузов стали выпускники факультета Виш-
невский В.А., Стрельцов В.А., Григорьев 
В.А., Паленый В.И. и др.

М.Ф. Косых с 1973 по 1977 г., много сил 
уделял улучшению материально-
технической базы факультета, повыше-
нию уровня спортивного мастерства. При 
нем студенты стали добиваться высоких 
спортивных достижений.

В.А. Вишневский руководил факульте-
том с 1977 по 1985 г., внес заметный вклад 

в развитие научно-исследовательской работы на 
факультете.  При нем факультет стал центром об-
ласти и республики по спорту, здесь проводи-
лись научные конференции, курсы ФПК и рес-
публиканские соревнования.  

Защитив кандидатскую диссертацию, он руко-
водил научно-исследовательской работой, до-
бился открытия второй специальности – «Мето-
дист по оздоровительной работе».  По его ини-
ц и а т и в е  б ы л а  о т к р ы т а  н а у ч н о -
исследовательская лаборатория, что активизиро-
вало научную работу как преподавателей, так и 
студентов. 

с 1985 по 1989 гг. факультет возглавлял канди-
дат педагогических наук Стрельцов Владимир 
Анатольевич. он много внимания уделял интен-
сификации учебного процесса на факультете. 
При составлении расписания учебных занятий 
использовал метод «погружения», что спосо-
бствовало более успешному усвоению студента-
ми учебного материала.

С 1989 по 1994 гг. руководство факультетом 
осуществлял Григорьев Виктор Афанасьевич. 
Было сложное время, необходимо было поддер-
живать материально-техническую базу, дости-
жения в спорте и науке. Его умение охватить все 
разделы работы помогло факультету быть на дол-
жном уровне. В эти годы активизировалась ин-
теллектуальная деятельность студентов и препо-
давателей: выпускались интересные газеты, ин-
формационные листы, шаржи и многое другое. в 
этот период студенты факультета занимали при-
зовые места в студенческих играх квн.

Дене тәрбиесі және спорт кафедрасы
Кафедра спортивных дисциплин
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сының мүшелері, халықаралық дәрежедегі спорт 
шеберлері шыға бастады. В.Манин, А.Скляров 
сияқты велошабандоздар еліміздің чемпионы 
болды, боксшы К.Сафин Әлем кубогының күміс 
жүлдесін жеңіп алды, М.Шалабаев пен 
А.Григорьев олимпиада құрамасына кандидат-
тар қатарына енді, В. Кравцов жеңіл атлетикадан 
республика рекордшысы, ал В.Токарев пен С.Ли-
тош қола жүлдегерлер атанды. 

1 9 7 7 - 1 9 8 5  ж ы л д а р д а ғ ы  д е к а н  
В.А.Вишневский кандидаттық диссертация қор-
ғап, факультетті барлық жағынан алға тартты. Со-
ның арқасында факультет спорт жөнінде облыс-
тың және республиканың орталығы дәрежесіне 
көтерілді. Мұнда ғылыми конференциялар 
өткізіліп, республикалық деңгейдегі жарыстар 
ұйымдастырылды, ғылыми зертхана ұйымдас-
тырылып, оқытушылар мен студенттер зерттеу 
жұмыстарына тартылды. 

1985 жылдан 1989 жылға дейін педагогика ғы-
лымдарының кандидаты В.А.Стрельцовтың де-
кандығы тұсында оқу үдерісі мықтап жолға қо-
йылды. 

1989 жылдан 1994 жылға дейін факультетті 
Григорьев Виктор Афанасьевич басқарды. Бұл ке-
зең оқу орнының қаражат жағынан кемдік көріп, 
студенттер саны азайып, өзін-өзі асырауға 
ұмтылған уақыты еді. Оқу орнының материал-
дық базасын қолға алып, спорт пен ғылымда 
жетістікке жету мақсатын қойды. Оның факуль-

С 1994 по 1996 гг. факультетом руководил 
Акушев Геннадий Михайлович, выпускник фа-
культета, человек организованный, умеющий 
все делать сам – рисовать, оформлять, писать.  
своей энергией он заряжал всех: и студентов и 
преподавателей.

С 1996 по 2003 гг. факультет возглавлял Тулаев 
Виктор Константинович, выпускник каз. гифк, 
вся трудовая деятельность которого связана толь-
ко с этим факультетом. В этот период значитель-
но был снижен набор студентов. Благодаря его 
упорству и поддержке ректората, факультет со-
хранился, выстоял. Начался период коммерчес-
ких наборов студентов. благодаря поддержке рек-
тората на факультете были открыты дополни-
тельные специальности: «начальная военная под-
готовка», «валеология» и «туризм». В ноября 
2011 года присуждено академическое звание про-
фессор СКГУ. 

С 2003 по 2004 гг. обязанности декана факуль-
тета исполнял жолаушинов абзал кабдулович. он 
стремился поднять уровень сознательности сту-
дентов, их активность в учебе, спорте и общес-
твенно-полезном труде, их преданность факуль-
тету. несмотря на малый срок работы а.к. жолау-
шинова в должности исполняющего обязаннос-
ти декана, абзал кабдулович поддержал и сохра-
нил добрые традиции факультета, что спосо-
бствовало его дальнейшему подъему.

К.М. Кангужина руководила факультетом с 
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тетке жасаған зор еңбегі арқасында  оқытушы-
лар мен студенттердің зияткерлігі алға басып, 
Осы жылдары факультет студенттері КТК ойын-
дарында жүлделі орындарға ие болды. 

1994-1996 жылдары факультетке осы оқу 
орнының түлегі, шебер ұйымдастырушы 
Акушев Геннадий Михайлович өзінің сан түрлі 
өнерімен оқытушылар мен студенттердің қызы-
ғушылығын арттыра білді.  

Факультетке 1996 жылдан 2003 жылға дейін В. 
К. Тулаев басшылық етті. Оның бүкіл еңбек жо-
лы осы факультетпен тығыз байланысты. Білікті 

декан нарық жағдайына тез бейімделді, ақылы 
оқуға студенттер қабылдауды ұйымдастырды. 
Деканның табандылығы, ректораттың көмегі ар-
қасында «Бастапқы әскери дайындық», «Валео-
логия» және «Туризм» деген жаңа мамандықтар 
ашылды. 2011 жылы СҚМУ профессоры акаде-
миялық дәрежесі берілді.  

Ол студенттердің білімін одан әрі жетілдіру жо-
лында, олардың спортқа деген ынтасын 
күшейтті. Сонымен қатар, қоғамдық жұмыстар-
ға қатысуын қадағалап, өз мамандығына деген 
сүйіспеншілігін оятуда мол еңбек сіңірді. Абзал 
Қабдоллаұлы факультет деканының міндетін ат-
қарушы қызметін аз уақыт атқарғанменен, фа-
культеттің одан әрі дамуына зор үлесін қосты.  

2004-2011 жылдары факультетті биология ғы-
лымдарының кандидаты,биология доцент, ҚР 
Білім беру ісінің үздігі, ҚР білім берудің құрметті 

2004 по 2011г., кандидат биологических наук, до-
цент биологии, профессор СКГУ, отличник обра-
зования РК, почетный работник образования РК,  
неоднократно награждена грамотой ректора «За 
безупречный труд, активное участие в общес-
твенной жизни». За годы ее руководства на все 
специальности факультета стал осуществляться 
набор студентов в группы с государственным 
языком обучения. Студенты факультета прини-
мали активное участик во всех культурно-
массовых и спортивно-массовых мероприятих, 
проводимых в университете, городе и области. 
Обновлена и расширена спортивная база факуль-
тета и университета.

С 2011 г. факультет возглавляет кандидат педа-
гогических наук, доцент СКГУ, мастер спорта по 
легкой атлетике Д.Ю. Зернов.

Большой вклад в развитие факультета и в дело 
воспитания спортивной молодежи внесли вы-
пускникифакультета. Это старший преподава-
тель Н.Н. Колесова, доцент Т.А. Терехина, ст. пре-
подаватель Б.М. Исеков – бессменный тренер 
сборных команд университета и области по во-
лейболу, Т.Ф. Манаенко, Т.А. Моргунова и дру-
гие.

История становления и развития факультета 
неразрывно связана также с такими выпускника-
ми,  как П.В. Барков, В.А. Истранин, А.Д. Топо-
ров, Н.А. Кунгурцева, Н.Н. Мартынов, Р.В. Соко-
ловский, Э.Э. Пальнау, Н.Н. Гармат, В.И. Жуле-
пов, В.А. Глазырин,  Э.С. Мульдинова, И.Б. 
Шлак, В.В. Гавриленко долгое время прорабо-
тавшие на факультете и более молодыми выпус-
книками –, В.А. Ульянов, А.В. Наумов, Д.Ю. Зер-
нов, Б.М. Исеков, А.Б. Васильев, С.И. Бурыкин, 
Л.В. Чупрасова, М.Т. Бегалин,  С.А. Борисевич, 
И.Ф. Сотникова, Н.А. Васильева, С.Н. Пфлюк, 
С.В. Ботяев, Е.А. Семизоров, Н.В. Лемеш, С.П. 
Семененко, Е.Т. Стабаев и др. Многие годы на фа-
культете проработала выпускница Волгоград-
ского института физкультуры Л.М. Здор, тренер 
женской сборной института по баскетболу.  

   Усилиями В.А. Вишневского, В.А. Григорье-
ва и всего коллектива факультета в 1992 году бы-
ла открыта первая в республике лаборатория ва-
леологии, на базе которой была создана кафедра 
валеологии. На факультете были открыты допол-
нительные специальности: «Начальная военная 
подготовка», «Валеология», «Туризм» (декан 
В.К. Тулаев).

Факультет постоянно проводит большую рабо-
ту по совершенствованию учебного процесса. 
Ежегодно студенты и преподаватели выступают 
с докладами на международных, республикан-
ских и региональных научных и научно-
практических конференциях. 

Важным направлением в деятельности фа-
культета является спортивная работа. В конце 

Қысқы Универсиададағы шаңғы жарысы
Зимняя Универсиада старт лыжные гонки

4 спорттық Универсиаданың бағдарлау бойынша жүлдегерлері
Призёры 4 спортивной Универсиадыпо спортивному ориентированию

 

202



қызметкері, бірнеше рет ректордың «Мінсіз қыз-
меті үшін, қоғамдық жұмыста белсенділік та-
нытқаны үшін» грамоталарымен марапатталған, 
СҚМУ профессоры Қ.М.Қанғожина басқарған 
тұста оқытушылар ұжымының сапасы жақса-
рып, білім беруден кейін одан әрі өсе бастады. Ол 
басшылық еткен тұста мемлекеттік тілде топтар 
ашылды. Факультет студенттері мәдени-
қоғамдық, спорттық шараларға белсене қаты-
сып, қала облыс көлемінде өткізілген шараларда 
да өздерінің жетістіктерін таныта білді. Факуль-
теттің спорттық базасы кеңейіп, жаңартылды. 

2011 жылдан факультетке педагогика ғылым-
дарының кандидаты, СҚМУ доценті, жеңіл атле-
тика бойынша спорт шебері Д.Ю. Зернов же-
текшілік етіп келеді. 

Облыс баскетболшыларын көп жылдан бері 
жаттықтырып келе жатқан В. В. Гавриленко бас-
қаратын «Спорт пәндері» кафедрасы «Дене 

тәрбиесі және спорт» мамандығы бойынша дене 
тәрбиесінің мұғалімдері мен спорт жаттықтыру-
шыларын даярлайды. Кафедра мүшелері оқыту-
дың озық тәсілдерін батыл меңгеріп келеді. Бей-
небағдарламалар, оқу-әдестемелік құралдардың 
электронық түрлері, бейне камера, мультимедия-
лық кешен оқытудың барлық түріне енгізілді. 

1963 жылдан бастап кафедраның оқытушылар 
құрамы өз түлектерімен толтырылуда. Бүгін де 
кафедрада аға оқытушы Н. Н. Колесова (1965  ж. 

50-х и начале 60-х годов честь факультета и ин-
ститута успешно защищали студенты В.И. Ток-
макова – мастера спорта по конькобежному спор-
ту, А.Г. Радомская – первая мастер спорта по лег-
кой атлетике в Северо-Казахстанской области, Н. 
Короткевич и З.В. Русакова - мастера спорта по 
велоспорту.  Чемпионами республики были Р. 
Тухватуллин, Т. Родоман, Л. Никулевич (легкая 
атлетика),  В. Абрамов, В. Вик (борьба), Г. Поло-
нец (бокс), В. Сенькин, Н.Н. Семенов (легкая ат-
летика), В. Нуркеев (борьба) и другие.

В конце 60-х годов бессменными чемпионами 
области были баскетболисты и волейболисты фа-
культета. Под руководством тренера Р.Р. Тер-
Миносяна в 1969 г.  сборная команда области по 
баскетболу стала серебряным призером чемпио-
ната Каз. ССР. В составе сборной команды в то 
время играли студенты ФФК – Б. Бойцов, А. Ба-
рышников, Г. Акушев, А. Бориско.

Участниками Всесоюзной спартакиады наро-
дов СССР стали воспитанники заслуженного тре-
нера Каз. ССР Х.Д. Мурзамухаметова – студенты 
В. Токмакова, О. Некрасова, В. Бондаренко. Он 
был одним из первых, кто открыл «окно» в Ме-
део. Начиная с 1960 г. готовил сборную команду 
области. Впоследствии, проживая в Алма-Ате, 
оказывал ощутимую помощь северянам в ста-
новлении и победах конькобежного спорта на са-
мом высоком уровне, воспитал достойных уче-
ников, которые и сейчас продолжают его дело, до-
биваясь мировых высот. В таких же престижных 
соревнованиях участвовал мастер спорта по бок-
су В. Смагин. Спортивной работой института ру-
ководил спортивный клуб, который возглавляли 
грамотные организаторы, преданные своему де-
лу люди: М.С. Базилевский, В.И. Калинин, В.К. 
Тулаев, В.И. Жулепов, М.Г. Дудник, Е.Б. Исата-
ев. На передовые позиции в те годы вышли лыж-
ники под руководством Л.А. Кручины и И.И. Кру-
чины – Т Баранова, Т. Дорофеева, В. Григорьев, 
М. Захарова, Л. Головчанская., В.Вишневский. 

Еще более значительных результатов в своей 
работе добился коллектив факультета в 70-ые го-
ды. Среди его воспитанников - члены сборной ко-
манды СССР, мастера спорта международного 
класса. Чемпионами СССР в разные годы стано-
вятся мастера спорта международного класса ве-
логонщики В. Манин и А. Скляров; чемпионом 
Спартакиады народов СССР и серебряным при-
зером Кубка мира стал боксер К. Сафин; канди-
датами в олимпийскую сборную страны были 
боксер М. Шалабаев и конькобежец А. Григорь-
ев; рекордсменом Каз. ССР по легкой атлетике 
стал В. Кравцов; членами сборной команды Ка-
захстана по легкой атлетике были В. Токарев – 
бронзовый призер спартакиады Каз. ССР и С. Ли-
тош, конькобежцы В. Лукин, А. Кистенев, С. Та-
тымов, лыжник Т. Тугумбаев, чьи успехи нераз-
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түлек),  доцент  Т.А.Терехина (1966  ж. түлек)  
аянбай қызмет етуде. 

«Спорт пәндері» кафедрасын 2006-2010 жыл-
дары дарынды ұйымдастырушы және жетекші 
В.В.Гавриленко басқарды, 2010 жылы «Дене шы-
нықтыру мен спорттағы еңбегі үшін» атағы 
берілді. 2011 жылы кафедра меңгерушісі болып 
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ профессоры В.К. 
Тулаев тағайындалды. 

Қазіргі уақытта кафедраның дамуына, жоғары 

білікті мамандар мен спортшылар дайындау 
ісіне аға оқытушы Н.А.Кунгурцева, акробатика-
дан КСРО спорт шебері В. А. Глазырин, Прези-
денттік көпсайыстан ҚР спорт шебері 
А.В.Наумов, волейболдан СҚМУ құрама коман-
дасының бапкері Б. М. Исеков, биатлоннан 
КСРО спорт шебері А.Б.Васильев, футболдан 
КСРО спорт шебері В.А.Ульянов, кір көтеру 
спортынан ҚР спорт шеберлері Е.А.Семизоров 
п е н  А . Я . Г л ы в я к ,  И . Ф . С о т н и к о в а ,   
Ж.А.Тұрмақов, С.П.Семененко сияқты түлектер 
зор үлес қосуда. 

Студент-спортшыларды даярлауда Прези-
денттік көпсайыс бойынша зор үлес қосқан, аға 

рывно  связаны с  работой  т ренеров-
преподавателей В.А. Бондаренко, С.В. Каверина, 
А.Д.  Топорова и М.Г. Дудника.

В сложные годы перестройки, благодаря поли-
тике правительства,  поддержке руководства уни-
верситета и усилиям преподавателей и студен-
тов, факультет выстоял, пережив, тем не менее, 
ряд внутренних перестроек. Была закрыта ка-
федра валеологии, объединены кафедры теории 
физической культуры (ТФК) и спортивных дис-
циплин (СД) в одну – «Теория физической куль-

туры и спортивные дисциплины», кото-
рой заведовал мастер спорта РК, бессмен-
ный тренер сборной области по баскетбо-
лу В.В. Гавриленко. Кафедра выросла в ко-
личественном отношении и значительно 
помолодела за счет талантливых и пер-
спективных выпускников.

 В целях совершенствования учебно-
воспитательной и научно-методической 
работы, на основании решения ректората 
от 16.05.06 г. кафедра «Теория физической 
культуры и спортивные дисциплины» бы-
ла реорганизована путем деления на ка-
федры: «Спортивные дисциплины» и «Те-
ория военного и физического воспита-
ния». 

Кафедру «Спортивные дисциплины» с 
2006 по 2010 год возглавлял талантливый 
организатор и руководитель В.В. Гаври-
ленко, которому в 2010 г. присвоено зва-
ние «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта». С 2011 года кафедрой 
заведует профессор СКГУ им. М. Козыба-
ева В.К. Тулаев. Кафедра ведет подготов-
ку студентов по специальности «Физичес-
кая культура и спорт». Ее выпускники по-
лучают квалификацию «учитель физичес-
кой культуры и тренер по избранному ви-
ду спорта».  

В 2003 году на кафедре защищена кан-
дидатская диссертация – С.А. Борисевич, 
соискателями стали преподаватели: Е.А. 
Сотниченко, И.Ф. Сотникова, Е.П. Кали-
ниченко, М.Т. Бегалин, М.Т. Джузгенбаев, 

аспиранткой - выпускница 2005 года А.А. Кош-
карбаева. 

Новое время принесло и новые требования к 
учебному процессу. В целях повышения качес-
тва преподавания дисциплин сегодня здесь ис-
пользуются современные технические средства 
обучения: видеопрограммы обучающего харак-
тера по волейболу, баскетболу, легкой атлетике; 
электронные версии учебно-методических мате-
риалов, правил соревнований по баскетболу, во-
лейболу, легкой атлетике, тестового контроля зна-
ний. Значительно повышает усвоение материала 
применение мультимедийного комплекса. На 
практических занятиях по легкой атлетике, гим-

Дене тәрбиесі және спорт кафедрасы
 Кафедра спортивных дисциплин 

Дене тәрбиесі және туризм кафедрасы
Кафедра физической культуры и туризма
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оқытушы А.В. Наумов. Ол 10 ҚР спорт шеберін, 
РФ 2 спорт шеберін дайындады. М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ командасы 2006-2009 жылдар 
аралығында қысқы және жазғы Универсиадалар-
да жүлделі орындарға ие болды. 2008 жылы әлем 
кубогында II орынды иеленді. 2010 жылы жал-
пыесептік қысқы Универсиадада,  2011 жылы 
Президенттік көпсайыс бойынша I орын алды. 
Александр Владимирович Наумов – Қазақстан-
ның қысқы және жазғы чемпионатының бірнеше 
дүркін чемпионы, 2010-2011 оқу жылында ең 
үздік оқытушы болып танылды. 

А.Я. Глывяк – ҚР спорт шебері, кір спорты бо-
йынша ҚР бірнеше дүркін чемпионы, гір спор-
тынан СҚМУ құрама командасының және СҚО-
ның бас бапкері. Жұмыс істеген жылдары 12 ҚР 
спорт шеберін, халықаралық дәрежедегі 1 спорт 
шеберін, 3 жастар арасында 3 әлем чемпионын, 2 
Еуропа чемпионын, 1 еңбегі сіңген спорт ше-
берін даярлады. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ 
құрама командасы 2 мәрте ҚР Универсиадасын-
да екі дүркін чемпион атанды. 2009 жылы 
А.Я.Глывяк әлем чемпионатының қола жүлде-
гері және Еуропа чемпионатының күміс жүлде-
гер атанды. 2011 жылы 13 желтоқсанда студент 
жастар мен оқытушылар арасында дене шынық-
тыру мен спортқа қосқан зор үлесі үшін ҚР БҒМ 
дене шынықтырудың ұлттық ғылыми-
тәжірибелік орталық директорының құрмет гра-
мотасымен марапатталды. 

Волейбол жаттықтырушысы, аға оқытушы 
Б.М Исеков жетекшілігімен – М.Қозыбаев атын-
дағы СҚМУ құрама командасы волейболдан (ер-
лер) Универсиадада  2005 ж, 2011 ж. – екінші 
орын,  2007 ж. үшінші орынға ие болды. .

1998 жылы дене тәрбиесі теориясы және спорт 
пәндерінің теориясы аталып келген екі кафедра 
«Дене тәрбиесі мен спорт теориясы» деген ка-
федраға бірікті. Ректораттың шешімімен 2006 
жылғы мамырда ол екіге бөлініп,  «Спорт 

настике применяется видеокамера. Это позволя-
ет проводить анализ выполненной записи, а за-
тем исправлять допущенные ошибки. С 1999 го-
да на специальность «Физическая культура и 
спорт» осуществляется набор в группы с казах-
ским языком обучения.

Большой вклад в подготовке студентов спо-
ртсменов внёс старший преподаватель Наумов 
А.В. по Президентскому многоборью, который 
подготовил 10 мастеров спорта РК 2 мастеров 
спорта РФ. Участвуя в летних и зимних Универ-
сиадах,   команда СКГУ им. М. Козыбаева с 2006 
по 2009  года занимала  призовые места. В 2008 
на Кубке мира занял II место. В 2010 г. завоевыва-
ла I общекомандное место в Зимней Универсиа-
де, 2011 г. в летней универсиаде по Президе-
нтскому многоборью. Александр Владимирович 
Наумов – неоднократный чемпион летних и зим-
них чемпионатов Казахстана, признан лучшим 
преподавателем факультета по итогам рейтинга 
2010-2011 учебного года.

Значительных успехов в подготовке спортсме-
нов высокой квалификации добился преподава-
тель Глывяк А.Я. – мастер спорта по гиревому ви-
д у  с п о рт а .  Гл а в н ы й  т р е н е р  С е ве р о -
Казахстанской области и университета. За время 
работы (2004 г.) подготовил 12 мастеров спорта 
РК, одного мастера спорта международного клас-
са, 3 чемпионов мира среди молодежи, 2 чемпио-
нов Европы, одного заслуженного мастера спор-
та. Сборная команда СКГУ им. М. Козыбаева 
дважды становилась двукратным чемпионом 
Универсиады РК. В 2009 году Глывяк А.Я. стал 
бронзовым призером чемпионата мира и сереб-
ряным призером чемпионата Европы. 13.12.11 
награжден почетной грамотой директора нацио-
нального научно-практического центра физи-
ческой культуры МОН РК, за большой вклад раз-
вития физической кульутры м соптра среди сту-
денческой молодежи и преподавателей.  

Гимнастика залында · В гимнастическом зале
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пәндері» және «Әскери және дене тәрбиесінің те-
ориясы» деген кафедралар құрылды. Бұл кафед-
ра бастапқы әскери дайындық және дене тәрби-
есі мұғалімдерін даярлап отыр. Олардың көбі 
мектептер мен арнайы орта оқу орындарында 
қызмет істеп жүр. 2006 жылы осы мамандық бо-
йынша қазақша топ ашылды. «Әскери және дене 
тәрбиесінің ілімі» кафедрасын университеттің 
өз түлегі, жеңіл атлетикадан еліміздің спорт ше-
бері Д.Ю.Зернов басқарды. Студент кезінде ол 
жеңіл атлетика бойынша Қазақстан Республика-
сының спорт шебері атағын алған. 2007 жылы 
спорт пен туризм Қазақ академиясының Диссер-
тациялық кеңесінде «Дене тәрбиесі сабағында 
уәждемені арттыру арқылы жоғары сыныптарда 
дене тәрбиесін оңтайландыру» тақырыбында 
кандидаттық диссертацияны сәтті қорғап шық-
ты. 2009 жылдан бастап М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ доценті. 

Қазіргі кезде Денис Юрьевич Зернов дене шы-
нықтыру факультетінің деканы. Кафедраны Пет-
ропавл педагогика институтының түлегі,  педа-
гогика ғылымдарының докторы Мұрзалинова 
Алма Жәкімқызы басқарады. Оның ғылыми-
педагогикалық өтілі 17 жыл. 400 мақала авторы, 
оның еңбектері облыста, Қазақстан Республика-
сында белгілі.  Ол 2010-2011 оқу жылының рей-
тингісі бойынша ЖОО-ның ең үздік оқытушысы 
болып танылды. Білім беру саласындағы мінсіз 
қызметі үшін ҚР БҒМ-ның және Петропавл қала-
сының білім беру бөлімінің құрметті грамотала-
рымен марапатталған. 

Кафедра «Алғашқы әскери дайындық» бойын-
ша «Дене шынықтыру» мамандарын даярлап шы-
ғарады. 2006 жылы аталмыш мамандық бойын-
ша ең алғаш рет мемлекеттік тілде топ ашылды. 
Кафедра оқытушылары «Дене шынықтыру және 
спорт», «Өмір қауіпсіздігі негіздері» пәндері бо-
йынша барлық факультеттерде сабақ береді. Ка-
федра құрылғаннан бері «Алғашқы әскери да-
йындық» мамандығы бойынша жетекші оқыту-
шы В.М.Орлов жемісті еңбек етіп келеді. Ол от-
ставкадағы полковник, В.И.Ленин атындағы  
Әскери-саяси  Академияны бітірген (Мәскеу қ.). 
А.А.Орлов – запастағы подполковник, В.В.Куй-
бышев атындағы Сібір  автожол институтының 
түлегі, Е.Т.Стабаев и А.С.Горохов – М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ түлектері. Е.Т.Стабаев 2010 жы-
лы Омбы мемлекеттік педагогикалық универси-
тетінің магистратурасын үздік аяқтады («Педа-
гогика» бағыты). Осы оқу орнына 2011 жылы 
А.С.Горохов пен А.А.Орлов оқуға түседі. 

 Елена Скворцова - М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ-дың «Химия» мамандығы түлегі,  ма-
гистр (Биология бағыты, 2004ж.), Т.С.Зверячен-
ко – фармацевтика ғылымдарының кандидаты, 
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың «Химия» ма-
мандығы түлегі.

Под руководством старшего преподавателя 
Исекова Б.М. – тренера по волейболу (мужчины) 
сборная команда СКГУ им. М. Козыбаева в Уни-
версиаде занимала 2005 г., 2011 – второе место и 
в 2007 - третье.

Кафедра «Теория военного и физического вос-
питания» достаточно молодая в структуре фа-
культета физической культуры: создана на осно-
вании решения ректората от 16.05.2006г. о разде-
лении кафедры теории физической культуры и 
спортивных дисциплин на две: вышеназванную 
и спортивных дисциплин. 

Первым заведующим кафедрой «Теория воен-
ного и физического воспитания» стал по праву 
выпускник факультета физической культуры 
(1999г.) Денис Юрьевич Зернов, сочетающий 
спортивный талант и педагогическое масте-
рство. Будучи студентом, он добился звания мас-
тера спорта Республики Казахстан по легкой атле-
тике, а в 2007 году в Диссертационном совете Ка-
захской академии спорта и туризма успешно за-
щитил диссертацию по теме «Оптимизация физи-
ческого воспитания старшеклассников путем по-
вышения положительной мотивации на уроках 
физической культуры» на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук. С 2009 го-
да является доцентом СКГУ им. М. Козыбаева. 

В настоящее время Денис Юрьевич Зернов – 
декан факультета физической культуры, а «браз-
ды» заведования кафедрой переданы Мурзали-
новой Алме Жакимовне, доктору педагогичес-
ких наук, профессору, выпускнице Петропавлов-
ского педагогического института. Ее научно-
педагогический стаж составляет более 17 лет, а 
результаты педагогической деятельности, изло-
женные в 400 публикациях, известны в области, 
регионе, Республике Казахстан. Она была при-
знана лучшим преподавателем ВУЗа по итогам 
рейтинга 2010-2011 учебного года, награждна по-
четными грамотами отделом образования города 
Петропавловска и Мнистеством образовании и 
науки РК, за безупречнгый труд в системе обра-
зования.

Кафедра является выпускающей по специаль-
ности «Начальная военная подготовка» со спе-
циализацией «Физическая культура». В 2006 го-
ду впервые по данной специальности осуще-
ствлен набор группы с государственным языком 
обучения. Кроме того, преподаватели кафедры 
ведут дисциплины по специальности «Физичес-
кая культура и спорт», а также «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» на всех специальнос-
тях. 

Со дня основания кафедры ведущими препо-
давателями по специальности «Начальная воен-
ная подготовка» являются В.М.Орлов – полков-
ник в отставке, закончивший в свое время Воен-
но-политическую Академию им. В.И.Ленина (г. 
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Әр оқытушы салауатты өмір салтын ұстанып, 
студенттерге үлгі-өнеге танытуда. Кәсіби шеб-
ерліктерін үнемі шыңдап отырады.Университет 
имиджін күшейтеді. 

Евгения Сотниченко 2007 жылдан бастап 
«Денсаулық» қалалық әйелдер клубының же-

текшісі, бұл ұйым шығыс әдістемесін ұстанады. 
2004 жылдан спорт ардагерлерінің Республика-
лық спартакиадасына (жүзу) қатысады, 2012 жы-
лы Омбы мемлекеттік педагогикалық универси-
тетінің магистратурасын аяқтайды. Ербұлан Ста-
баев – ұлттық ойындар бойынша университеттік 
және облыстық дәстүрлі байқауларды ұйымдас-
тырушы; 

Станислав Пфлюк – 2003 жылдан волейбол 
бойынша Солтүстік Қазақстан облысы және Қа-
зақстан Республикасының құрама командала-
рының бапкер-массаж жасаушысы,  Ш.Т. Шак-
шакбаев атындағы мүгедек балаларға арналған 
оңалту орталығында емдік дене тәрбиесінің 
инструкторы, остеопатия мен и мануалды тера-
пияны жоғары дәрежеде меңгерген. 2012 жылы 
Омбы мемлекеттік педагогикалық универси-
тетінің магистратурасын аяқтайды.  Сергей Бо-
тяев – оқу-тәрбие жұмысы бойынша декан 
орынбасары, спорттық гимнастикадан спорт 
шебері, үнемі факультеттік және кафедралық 
сайттардың жаңаруын қадағалап отырады. 
2011 жылдан Омбы мемлекеттік педагогика-
лық университетінің магистратурасында оқи-
ды. 2011 жылы «Қоғамдық жұмыстағы мінсіз 
қызметі және белсенділік танытқаны үшін» және 
Халықаралық мұғалімдер күніне орай  ректор 
грамотасымен марапатталған.

Мамандарды кәсіби даярлауда кафедра Қазақ-
стан Республикасының ІІМ Петропавл ішкі 
әскерінің Әскери институтымен жемісті еңбек 
етіп келеді. Оқытушылар, студенттер, курсант-
тардың конференция мен семинарларға қаты-
суы, студенттер мен курсанттардың ғылыми-
зерттеу жобаларына жетекшілік жасау, инсти-
туттың мамандандырылған базасында оқу 
тәжірибесін жүргізу, тәжірибе алмасу, оқытуда 

Москва), А.А.Орлов – подполковник запаса, вы-
пускник Сибирского автодорожного института 
им. В.В. Куйбышева, Е.Т.Стабаев и А.С.Горохов 
– выпускники СКГУ им. М.Козыбаева. Причем 
Е.Т.Стабаев в 2010г. с отличием окончил магис-
тратуру Омского государственного педагогичес-

кого университета (направление «Педагоги-
ка»), куда в 2011 году поступили А.С.Горохов и 
А.А.Орлов. 

Елена Скворцова - еще один магистр из чис-
ла преподавателей кафедры (направление – Био-
логия, 2004г.), выпускница СКГУ им. М.Козы-
баева по специальности «Химия». Научный по-
тенциал кафедры поддерживает Т.С.Зверячен-
ко, кандидат фармацевтических наук (выпус-
кник нашего университета по специальности 
«Химия»). 

Каждый из преподавателей кафедры нахо-
дится в отличной спортивной форме, является 
примером здорового образа жизни, неустанно 
совершенствует свое профессиональное масте-
рство, расширяет границы преподавательской 

деятельности, укрепляет имидж университета. 
Так, Евгения Сотниченко с 2007 года ведет го-
родской женский клуб «Здоровье», специализи-
рующийся на восточных оздоровительных мето-
диках, с 2004 года принимает участие в Респуб-
ликанской спартакиаде ветеранов спорта (плава-
ние), в 2012 году завершает обучение в магистра-
туре Омского государственного педагогического 

университета; Ербулан Стабаев – организатор 
традиционных университетских и областных 
конкурсов по национальным играм; Станислав 
Пфлюк – с 2003 года тренер-массажист сборных 
Северо-Казахстанской области и Республики Ка-
захстан по волейболу, инструктор лечебной физи-
ческой культуры Центра реабилитации детей-
инвалидов им. Ш.Т. Шакшакбаева, прекрасно 
владеющий остеопатией и мануальной терапией, 
завершающий в 2012 году обучение в магистра-
туре Омского государственного педагогического 
университета,  Сергей Ботяев – заместитель дека-
на по учебно-воспитательной работе, кандидат в 

Гір көтеру спортынан жарыс
Соревнования по гиревому спорту
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кредиттік технологияны қолдану сияқты мәселе-
лерді бірігіп шешіп келеді. Электронды атқыш 
тирді қолдану нәтижесінде студенттерді сапалы 
дайындау мүмкіншілігі туды, «Алғашқы әскери 
дайындық» мамандығының студенттерінің білігі 
мен дағдыларының қалыптасуына көп септігін 
тигізді. 

Жоғары дәрежелі мамандарды дайындау 
«Алғашқы әскери дайындық» мамандығын аяқ-
таған түлектер жұмысынан айқын көрініс тап-
қан: Н.Б. Мокренская (ат спорты бойынша 
БЖСМ директоры орынбасары, Бескөл), 
А.В.Литвинов (663 әскери бөлім), Н.Г.Ә-
уб ә к і р о в ,  Е . С . З о р ь к и н ,  С . А . О с о к и н ,  
А.М.Ворона ( Петропавл қаласының АӘД оқу 

пункті), Т.И.Киселева (Петропавл қаласының 
қорғаныс іс і  бойынша басқарма) ,  А.  
Әбілмәжінов ( Шал ақын ауданының қорғаныс 
ісі бойынша бөлімі), А.С.Горохов (М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ),  Ж.Баймұқанов (М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ көпсалалы колледжі), 
А.И.Тишкин (Яснов ОМ Есіл ауданы), С.Н.Дере-
вянкин (Есіл ауданы Покровка селосының кәсіби 
лицейі).

Петропавл қаласындағы мектептер арасында 
өтетін әскери-спорттық шаралар, жыл сайын 
өткізілетін облыстық спартакиадалар, «Ұлан» 
әскери-қолданбалы спорт түрлері кафедра оқы-
тушылары көмегімен өткізіледі. 

Полковник В.М.Орлов, подполковник 

мастера спорта по спортивной гимнастике, по-
стоянный генератор идей по совершенствова-
нию факультетского и кафедральных сайтов, об-
учающийся с 2011 года в магистратуре Омского 
государственного педагогического университе-
та. В 2011 награжден грамотой ректора «За бе-
зупречный труд, активное участие в обществен-
ной жизни и по случаю Международного дня 
Учителя».

В профессиональной подготовке кафедра пло-
дотворно сотрудничает с Петропавловским Воен-
ным институтом внутренних войск МВД Респуб-
лики Казахстан: участие преподавателей, сту-
дентов и курсантов в работе семинаров и конфе-
р е н ц и й ,  р у к о в о д с т в о  н а у ч н о -
исследовательскими проектами студентов и кур-
сантов, организация учебной практики на специ-
ализированной базе института, обмен опытом 
подготовки в творческой инновационной форме, 
обсуждение проблем и перспектив развития кре-
дитной технологии обучения и многое другое. 
Приобретение электронно-стрелкового тира спо-
собствало более качественной огневой подготов-
ке и приобретению специальных навыков и уме-
ний студентов специальной «Начальная военная 
подготовка»

Высокое качество подготовки специалистов 
подтверждают выпускники специальности «На-
чальная военная подготовка»: Н.Б. Мокренская 
(зам. директора ДЮСШ по конному спорту, Биш-
куль), А.В.Литвинов (воинская часть 663), 
Н.Г.Аубакиров, Е.С.Зорькин, С.А.Осокин, 
А.М.Ворона (Учебный пункт НВП г. Петропав-
ловска), Т.И.Киселева (Управление по делам об-
ороны г. Петропавловска), А. Абильмажинов 
(Отдел по делам обороны района Шал акына), 
А.С.Горохов (СКГУ им. М.Козыбаева),  Ж.Бай-
муканов (многопрофильный колледж СКГУ им. 
М.Козыбаева), А.И.Тишкин (Ясновская СШ Еси-
льского района), С.Н.Деревянкин (профессио-
нальный лицей с. Покровки Есильского района).

Ряд традиционных военно-спортивных и воен-
но-патриотических мероприятий университет-
ского, городского и областного рангов не обхо-
дится без творческой инициативы и организаци-
онных усилий преподавателей кафедры:  гим-
настическое шоу, городские военно-спортивные 
соревнования учащихся выпускных классов 
школ г. Петропавловска, ежегодная областная 
спартакиада по военно-прикладным видам спор-
та «Улан» и др. 

Безусловно, полнокровная жизнедеятель-
ность кафедры с чуть более 6-летним опытом ста-
новления впереди. Поэтому в планах работы ка-
федры – проведение республиканских конферен-
ций по проблемам военно-патриотического вос-
питания молодежи, участие в Республиканской 
студенческой олимпиаде по специальности, ап-
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А.А.Орлов, В.М.Костелов сияқты тәжірибелі ма-
мандар студенттерге әскери тәрбие беруде жақсы 
нәтижелерге жетуде. 

Кафедраның оқу және әдістемелік базасы 
қазіргі заманның талаптарына сәйкес келеді. Сту-
денттердің әскери-далалық оқу жаттығулары 
университеттің оқу-өндірістік және сауықтан-
дыру комплексі «Мираста» өтеді. Мұнда теория-
лық білімді бекітуге арналған инженерлік-
тактикалық қалашық және тағы басқа әскери қон-
дырғылар жасалған. Сонымен қатар, мамандар-
ды дайындау сапасын арттыру үшін СҚМУ әске-
ри кафедрасы мен Петропавл жоғары әскери учи-
лищесінің техникасы мен құралдары қолданыла-
ды. 

Кафедра жоспарында алдағы уақытта мына 
мәселелер қарастырылады: Жастарға әскери-
патриоттық тәрбие беру бойынша республика-
лық конференциялар өткізу, мамандық бойынша 
Республикалық студенттер олимпиадасына қаты-
су, болашақ алғашқы әскери дайындық мұғалімі 
мен ұйымдастырушыларын даярлауда интерак-
тивті әдістерді қолдану, Петропавл қаласының 
АӘД оқу орталығымен байланысты кеңейту, 
Солтүстік Қазақстан облысындағы әскери-
патриоттық тәрбие беретін клубтардың слетін 
өткізу және т.б. шаралар ұйымдастыру.

Осыдан жетпіс жыл бұрын мұғалімдер инсти-
тутында іргесі қаланған дене тәрбиесі кафедра-
сының негізінде «Дене тәрбиесі және туризм» ка-
федрасы отау тікті. Кафедраның алғашқы меңге-
рушісі, республикаға мәлім спортшы, соғыс арда-
гері М. С. Базилевский қалыптастырған игі 
дәстүрлерді одан кейін А. А. Шлегель, Е. Толка-
чев, Л. А. Кручина, Н. Н. Грачев, Э. Э. Пальнау, Н. 
Н. Гармат, А. С. Шитов жалғастырды. 

2000 жылдан кафедраны ҚР еңбек сіңірген бап-
кер В. А. Бондаренко басқарды. Педагогикалық 
институт түлегі, кейін ол М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ профессоры атанды. . 

2004 - 2005 жылдарда  кафедраны аға оқыту-
шы А.С. Шитов басқарады. 2005 - 2009 жылдар-
да кафедра меңгерушісі қызметіне суда жүзуден 
спорт шеберлігіне кандидат аға оқытушы, Г. Ш. 
Харисова тағайындалды

2009 жылғы мамырдан кафедраға б.ғ.к., до-
цент М.А Линник жетекшілік етеді. Туризм және 
саяхат ісін ұйымдастыруда аймақтағы мол 
мүмкіндіктерді ескере отырып, университет бас-
шылығы 2000 жылы туризм саласының маман-
дарын даярлауды бастады. Сирек кездесетін 
мұндай мамандықты оқытуға оқулықтар мен оқу 
құралдары іздестіріліп, дәріс берудің материал-
дық негіздері нығайтылды, жаңа құралдар алын-
ды. Студенттердің тәжірибе өткеруіне байланыс-
ты қаладағы туристік ұйымдармен байланыс ны-
ғая түсті. Бұл ұйымдарда студенттер тәжірибе-
ден өтіп, туризмді ұйымдастыру мәселелерінің 

робация интерактивных форм воспитания ли-
дерских и харизматических качеств будущих пе-
дагогов-организаторов начальной военной под-
готовки, расширение связей с учебным центром 
НВП г. Петропавловска, проведение слета де-
йствующих клубов военно-патриотического вос-
питания Северо-Казахстанской области и мно-
гое другое. 

 Кафедра физической культуры и туризма со-
здана на базе кафедры физического воспитания, 
основанной в 1937 году при учительском инсти-
туте г. Петропавловска.  Первым ее заведующим 
был известный в республике спортсмен М.С. Ба-
зилевский, в 1951 г. его сменил выпускник Казах-
ского института физической культуры и спорта 
Шлегель А.А. Именно тогда впервые в институте 
был создан спортивный клуб.

В разное время кафедрой руководили Е. Толка-
чев, Л.А. Кручина, Н.Н. Грачев, Э.Э. Пальнау, 
Н.Н. Гармат. В коллективе работали такие яркие 
личности как В. Токмакова (мастер спорта по 
конькам, участница Спартакиады народов 
СССР), В. Брябрина, О. Пойдак, Н. Константино-
ва, Н. Олейникова,  Т. Манаенко (кандидат в мас-
тера спорта по конькобежному спорту).

На основании постановления Правительства 
РК № 1640 от 28.10.2000 г. «Об утверждении пла-
на мероприятий по формированию туристского 
имиджа Казахстана на 2000 – 2006 годы» акимом 
области была утверждена программа «Развитие 
туристской отрасли Северного Казахстана на 
2000-2005 гг.». В программе учитывалось то, что 
наша область имеет большой потенциал для раз-
вития школьного, молодежного и семейного ту-
ризма. Фактором, сдерживающим реализацию 
постановления и программы, явилось отсу-
тствие специалистов по туризму, как в г. Петро-
павловске, так и в области. 

Руководство университета создает необходи-
мые условия для открытия туристской специаль-
ности, кафедры «Физическая культура и ту-
ризм». С 2000 года кафедрой заведовал заслу-
женный тренер РК В.А., Бондаренко один из не-
многих выпускников педагогического институ-
та, впоследствии ставший почетным профессо-
ром СКГУим. М. Козыбаева. 

В период с 2004 по 2005 гг. обязанности заве-
дующего кафедрой исполнял старший препода-
ватель А.С. Шитов. С 2005 по 2009 гг. кафедрой 
заведовала старший преподаватель, кандидат в 
мастера спорта СССР по плаванию Г.Ш. Харисо-
ва. С мая 2009 года на должность заведующего ка-
федрой была назначена к.б.н., доцент М.А Лин-
ник.

Начало для туристской специальности было 
трудным: не хватало специалистов, учебников, 
материальной базы. Но усилиями коллектива, а 
также преподавателей смежных кафедр (геогра-
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ғылыми негіздерін меңгереді. Оқытушылар да бе-
йімделіп, жұмыстық-оқу бағдарламаларын, лек-
ция және тәжірибе курстарын тыңнан жасады, 
ұстаздық шеберліктерін шыңдай түсті. Осы ба-
ғыттағы жұмыстарды нығайту үшін «Туризм» 
мамандығын бітірген А. С. Есентаева, О. В. Тито-
ва, Ю. В. Кочерыжкина, Е. В. Пашкова, Н. В. 
Амельченко сияқты дарынды жастар кафедраға 

оқытушылыққа шақырылды. 
Сонымен қатар, кафедра оқытушы-

лары коньки спортынан КСРО спорт 
шеберлігіне кандидат Т. Ф. Манаенко, 
спорт гимастикасынан КСРО спорт 
шебері З. Ә. Мұржықова, көркем гим-
настикадан ҚР спорт шеберлігіне кан-
дидат Э. С. Мүлденова, полиатлоннан 
ҚР спорт шеберлігіне кандидат С. В. 
Гоненко, аға оқытушылар Т. А. Мор-
гунова,               С. В. Смолянинов, Д. 
Ю. Кузьменко және тағы басқалары 
университеттің барлық мамандықта-
рында оқитын студенттерге «Дене 
тәрбиесі» пәнінен сабақ беріп, фа-
культетте, университетте, қала мен об-
лыста өткізілетін спорттық жарыстар мен іс-
шараларға белсене араласады. 

Жыл өткен сайын ғылыми ізденістерде 
өрістеді. Бұл күнде оқытушы М. М. Старчекова. 
В. Н. Федорова кандидаттық диссертация қорға-
ды. 2009 жылы 6N0609 «География» мамандығы 
бойынша  О.В. Титова магистерлік  диссертаци-
ясын сәтті қорғады. 

 «Туризм» мамандығы студенттерінің ғылы-
ми-зерттеу жұмыстары жақсы жолға қойылған. 
Кафедрада студенттердің «Ориентир» туристік 
клубы құрылды. Оның негізінде жаңа туристік 
маршруттар белгіленіп, маркетингтік-зерттеу 
жұмыстары жүргізіледі, туристік өнімдерге сұра-
ныс зерттеледі. 

Болашақ мамандардың білігі мен дағдысын қа-
лыптастыруда мынадай туристік фирмалар өз 

фии, экологии) и туристского центра «Планета» 
трудности постепенно преодолевались. На пер-
вом этапе организации туристской специальнос-
ти значительная заслуга принадлежит старшим 
преподавателям: Т.Ф. Манаенко, А.С. Шитову, 
Т.А. Моргуновой, И.Б. Шлак, Э.С. Мульдиновой. 
Этот период в жизни кафедры способствовал но-
вому подъему творческого потенциала коллекти-

ва. Преподаватели кафедры принима-
ют самое активное участие в регио-
нальных, республиканских и между-
народных научных конференциях. 
Успешно защитили кандидатские дис-
сертации преподаватели кафедры 
М.М. Старчеков (2003 г.), В.Н. Федо-
ров (2007 г.) 

В 2009 году закончила обучение в 
магистратуре по специальности 
6N0609 «География» и защитила ма-
гистерскую диссертацию Титова О.В. 

Большой вклад в совершенствова-
ние практических навыков будущих 
специалистов внесли туристские фир-
мы: «Прогресс», «Ладжина-тревел», 
«Оникс-тревел», «Горящие туры», 

«Турист», «Веста-тур», «Салем-тур», ККГП 
«Планета» во главе с его руководителем А.В. Ге-
расимовым. Ни одна учебно-производственная 
практика студентов специальности «Туризм» не 
обходилась без его участия в организации этого 
трудоемкого процесса. Кафедра традиционно 
проводит «День науки» с участием студентов и 
преподавателей. Научные материалы преподава-
телей и студентов используются в учебном про-
цессе, помогают любителям туризма, физичес-
кой культуры и спорта. 

На кафедре ведутся секции по скалолазанию, 
спортивному ориентированию, участники кото-
рых защищают честь вуза, города, Республики 
Казахстан на различных соревнованиях по ту-
ризму. 

Кафедра ведет подготовку студентов по специ-

Факультеттің дәстүрлі  күзгі кросс жеңімпаздары
Победители традиционного факультетского осеннего кросса    

Маргарита Мацко    
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үлестерін қосты: «Прогресс», «Ладжина-
тревел», «Оникс-тревел», «Горящие туры», «Ту-
рист», «Веста-тур», «Салем-тур», А.В. Гераси-
мов басқаратын «Планета» кәсіпорын. Кафедра 
дәстүрлі түрде жыл сайын «Ғылым күндерін» 
өткізеді. Студенттер мен оқытушылардың ғылы-
ми материалдары туризммен, спортпен айналы-
сатын адамдарға көмегін тигізеді.  Қазақстан Рес-
публикасының, қала, ЖОО абыройын қорғауда 
«Туризм» мамандығы студенттері алдарына жан 
салмайды. 

Соңғы жылдары 5В090200 «Туризм» маман-
дығы бойынша «Туристік мекемелердің менед-
жменті», «Спорт туризімнің және басқа да бел-
сенді туризм түрлерінің менеджменті» деген ма-
мандандырулар ашылды. 2012 жылы туризм ма-
мандығы бойынша мемлекеттік тілде оқыған 
түлектер дипломға ие болады. Қазірдің өзінде 
СҚМУ қабырғасынан шыққан туризм маманда-
ры облыстың туристік ұйымдарында қызмет 
етіп, алған теориялық білімдерін іс жүзінде көрс-
етуде. Бұл тұрғыдан алғанда, олар еліміздің ту-
ризм саласын ғылыми негізде дамытатын білікті 
мамандар қатарын толтырып отыр. 

«Физиология және валеология» кафедрасы өз 
бастауын Петропавл педагогика институтының 
зоология және ауыл шаруашылығы кафедрасы-
нан, 1969 жылы адам және жануарлар анатомия-
сымен физиологиясы кафедрасынан алады. Ка-
федраны басқару биология ғылымдарының кан-
дидаты, доцент А. М. Малыгинге жүктелді. 
Алғашында бұл кафедраның бар болғаны алты 
оқытушысы адам анатомиясы, адам және жану-
арлар физиологиясы пәндерін екі факультеттің 
студенттеріне оқытты. 1971 жылы педагогика-
лық жоғары оқу орындарының оқу жоспарлары-
на «Жас ерекшеліктерінің физиологиясы және 
мектеп гигиенасы» пәнінің енгізілуіне байла-
нысты медицина ғылымының кандидаттары А. 
С. Хафизова мен Э. М. Третьякова оқытушылық-
қа шақырылды. 1972-76 жылдары кафедраны би-
ология ғылымдарының кандидаты, доцент Л. М. 
Андреева басқарған кезде ұжымға Н. Н. Семе-
нов, Г. М. Сергеева және Қ. М. Қан-ғожина сияқ-
ты жас мамандар қосылды. Кафедраның сыртқы 
шығармашылық және ғылыми байланыстары 
күшейді. Алматының, Мәскеу мен Ленинград-
тың профессорлары дәріс оқуға шақырылып 
тұрды. 

1976 жылы биология ғылымдарының докто-
ры, профессор А. М. Малыгин проректор қыз-
метінен босап, қайтадан кафедра меңгер-
ушілігіне келді. Ғылыми ізденістер көбейді.  С. 
И. Логинов, Г. М. Сергеева, Н.Н.Семенов, М. А. 
Черкасова, К. М. Қанғожина,              А. А. Пов-
зун, О. Г. Литовченко бірінен соң бірі кандидат-
тық диссертациялар қорғады. Студенттердің ғы-
лыми жұмыстары Одақтық және республикалық 

альности 5В090200 «Туризм» с двумя специали-
зациями: «менеджмент туристских предприя-
тий» и «менеджмент спортивных и активных ви-
дов туризма». В 2012 г. состоится первый выпуск 
специалистов по туризму, обучающихся на госу-
дарственным языке, которые на сегодняшний 
день востребованы на рынке труда.

Выпускники кафедры «Физическая культура и 
туризм» работают в различных туристских фир-
мах г. Петропавловска, области и Республики. 

В 2001 году была открыта новая специаль-
ность - «Валеология» и кафедру физиологии и ва-
леологии с ЕГФ перевели на ФФК. С этого мо-
мента кафедра возглавляет всю работу универси-
тета по здоровому образу жизни, подключая раз-
личные городские и областные организации, име-
ющие отношение к данной проблеме. Кафедра ве-
дет пропаганду здорового образа жизни путем 
воздействия через СМИ, школы и другие учеб-
ные заведения.

С целью преподавания на отделении «Валео-
логия» специфических дисциплин на кафедру 
были приняты к.м.н., доцент А.А. Айтуллина, 
к.м.н., доцент М.Д. Мурзабаева, врач-терапевт 
А.И. Мардонова, а также бывшие выпускницы 
нашего университета Д.Е. Такенова, О.М. Спи-
ридонова, К.К. Жунусова. Большинство сотруд-
ников кафедры, закончивших аспирантуру и ма-
гистратуру и в настоящее время работают в уни-
верситете, занимая разные должности: к.б.н., до-
цент Ж.А.Рахимжанова –  доцент кафедры 
«Общая биологи», секретарь Ученого совета уни-
верситета, к.б.н., доцент М.А. Линник -  заведует 
кафедрой «Физическая культура и туризм», С.М. 
Базарбаева – ст. преподаватель кафедры «Общая 
биология, »зам. декана ЕГФ по НРиСМ, Р.Ж. Ко-
кобаева – начальник отдела студенческой статис-
тики, С.Т. Батжанова – ст. преподаватель кафед-
ры «Физическая культура и туризм, А.И. Касено-
ва – ст. преподаватель кафедры «теория военного 
и физического воспитания»,  

 Кафедрой физиологии и валеологии успешно 
руководила к.б.н., доцент Л.С. Каиржанова, ны-
не доктор PhD, профессор СКГУ им. М. Козыба-
ева, проректор по учебной работе университета, 
почетный работник образования РК. Безупреч-
ный труд, весомый вклад в дело воспитания сту-
денческой молодежи и развитие науки Л.С. Каир-
жановой неоднократно были отмечены грамота-
ми и наградами высокого ранга.

В целом на факультете физической культуры 
на дневном и заочном отделениях обучается бо-
лее 500 студентов. Подготовку студентов осуще-
ствляют следующие кафедры: «Спортивные дис-
циплины», «Теория военного и физического вос-
питания»,  «Физическая культура и туризм».    

В настоящее время на факультете работают вы-
сококвалифицированные специалисты: 1 доктор 
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бәйгелерде жүлде әкелді. Осылайша, тоқсанын-
шы жылдардың ортасына қарай кафедра инсти-
тутта алдыңғы орыннан көріне бастады. 

1985 жылы кафедраға биология ғылымдары-
ның кандидаты, доцент Н. Н. Семенов, бес жыл-
дан кейін С. А. Логинова жетекшілік етті. Бұл кез-
де ұжым көбейіп, оған бұрынғы азаматтық қор-
ғаныс және медициналық дайындық кафедрасы-

ның оқытушылары медицина ғылымдарының 
кандидаттары Н. Т. Гончаров пен ж. Н. Сартаев, 
аға оқытушылар И. А. Артющик, Г. А. Буркова, 
Л. М. Берникова қосылды. 

1992 жылы «НИЛФА» ғылыми зертханасы 
ұйымдастырылды, зертхана ұжымы адамның 
жүрек-қан тамырлары жүйесін және жүрегі ауы-
ратындардың жағдайын тексеріп отыратын 
ПКАРД аппарат кешенін жасап шығарды. 

Кафедра тарихында, әсіресе, 1993 жыл атаулы. 
Бұл жылы аспирантура ашылды, бірден алты ас-
пирант қабылданып зерттеу жұмыстарын бастап 
кетті. Аспирантура бітірген Ж. А. Рақымжанова, 
П. С. Дмитриев, Е. В. Кустова диссертацияларын 
қорғап, кафедрада оқытушылық қызметтерін 
жалғастырды. Бұл кезде кафедраны Қ. М. Қанғо-
жина басқаратын. Түрлі себепті жағдайларға бай-

наук, 5 профессоров, 6 кандидатов наук,  5 магис-
тров, 1 заслуженный тренер Каз. ССР, 7 мастеров 
спорта РК, 5 мастеров спорта СССР, около 50% 
преподавателей обучаются в магистратуре.

Профессорско-преподавательский состав и 
студенты факультета активно занимаются на-
учной работой: участвуют в работе научных и на-
учно-практических конференций различного 

ранга, публикуют статьи и тезисы. 
Экспериментальной базой для прове-
дения научно-исследовательских ра-
бот является лаборатория медико-
биологических исследований СКГУ 
им. М. Козыбаева. По результатам на-
учных исследований выполняются 
курсовые, дипломные работы и ма-
гистерские диссертации. Ежегодно 
около 15  научных работ студентов фа-
культета участвуют в Республикан-
ском конкурсе научных студенческих 
работ и лучшие из них удостаивают-
ся высокой награды. 

На факультете ведется серьезная 
воспитательная работа.  Много лет 
обязанности старшего куратора фа-
культета выполняли старший препо-
даватель Н.Н. Колесова (1989- 1996 
гг.), доцент Т.А. Терехина (1996-2005 
гг.), в настоящее время воспитатель-
ная работа ведется под руководством 
старшего преподавателя кафедры 
ТВиФВ С.В. Ботяева.   Факультет 
участвует во всех общественных ме-
роприятиях университета. 

Заочное отделение переживало раз-
ные моменты: то оно закрывалось, то 
его работа возобновлялась вновь. В 
настоящее время на заочном отделе-
нии учится более 200 студентов по 
специальностям: «ФКС», «НВП», На 
этих специальностях учатся студен-
ты на базе среднего общего, среднего 
специального и высшего образова-

ния. В 2004 году был осуществлен набор группы 
студентов с казахским языком обучения на спе-
циальность «ФКС». Долгие годы методистом за-
очного отделения работала Г.Д. Антясова, с 2009 
года она является методистом отдела регистра-
ции УМС.

Наряду с преподавателями и студентами боль-
шой объем работы выполняет учебно-
вспомогательный персонал факультета: Л.М. 
Щербакова, Аликаева Е.С., Нургожина А.Ш., Ну-
румова А.Е., Айтымов М.М., Тасмакасова Б.А., 
на заслуженном отдыхе В.В.Семенова, 
Р.А.Гуторова. 

В памяти сотрудников института и факультета 
останутся ветераны труда: К.Е. Дарбаев - стар-
ший лаборант кафедры физического воспитания.  

Тренажер залындағы сабақ
Занятие в тренажёрном зале 

 

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ волейбол құрама командасы
Сборная СКГУ им. М. Козыбаева по волейболу
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ланысты кафедраның байырғы мүшелері жан-
жаққа кетті, олардың орнын Л. С. Қайыржанова, 
А. А. Айтулина сияқты жас ғылым кандидаттары 
басты. 

1999 жылдың қарашасында университетке ме-
дицина ғылымдарының докторы, профессор Е. 
Г. Заркешев келіп, кафедраны басқаруға кірісті. 
Жоғары жүйке қызметі саласындағы көрнекті ға-
лым ә дегеннен-ақ жас оқытушыларды ғылыми 
жұмысқа тартты, кафедрада 10 аспирант, 6 ма-
гистрант болды. Олардың үшеуі – Р. В. Бабейко, 
О. И. Ре-зинкина, Л. Ю. Клыщина, Т. Н. Лысако-
ва және М. А. Линник ғылым кандидаты дәре-
жесін алуға диссертация қорғады. 

2001 жылы «Валеология» мамандығы ашы-
лып, кафедраның аты «Физиология және валео-
логия» болып өзгеруі, жаратылыстану-жағрапия 
факультетінен дене тәрбиесі факультетіне ауы-
суы елеулі оқиға еді. Содан бастап кафедра уни-
верситетте салауатты өмір салтына тәрбиелеу, қа-
лалық және облыстық ұйымдардың осы салаға 
қатысты жұмыстарын үйлестіру ісімен айналы-
сып келеді. Өзіндік ерекшелігі бар пәндерді оқы-
туға медицина ғылымдарының кандидаты, до-
цент Мырзабаева, дәрігер А. И. Мардонова шақы-
рылды. 

Соңғы жиырма жыл бойы кафедра тек ғылыми 
қызметкерлер ғана емес, сонымен бірге, универ-
ситеттің басшы қызметкерлерін даярлайтын 
«Ұсталық» десе болғандай. Ректор қызметін ат-
қарған А.М.Малыгиннен бастап, кафедра меңге-
рушісі П.С.Дмитриевке дейін осы ұжымнан шық-
қандар. 

Факультетте оқытушылар мен студенттердің 
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуына 
мейлінше көңіл бөлінеді. Олар университетте, 
республика және халықаралық деңгейде өтетін 
ғылыми конференцияларға, симпозиумдарға, 
съездерге қатысады. Ғылыми зерттеулер нәти-
жесінде курстық және дипломдық жұмыстар, ма-
гистрлік диссертациялар дайындалып, олардың 
ең жақсылары республикалық байқауларға қаты-
сып, бірнеше дүркін марапат қағаздары мен дип-
ломдарға ие болды. 

Мұнда студент жастарды тәрбиелеу мәселе-
леріне де ерекше көңіл бөледі. Топ кураторлары 
студенттердің адамгершілік, ізеттілік, елі мен 
жерін қастерлеу, табиғатты аялау сияқты се-
зімдерін оятуға байланысты жұмыстар 
жүргізеді. Оқытушылар мен студенттер универ-
ситетте, қалада және облыста өткізілетін спорт-
тық және жалпы бұқаралық іс-шараларды ұйым-
дастыруға белсене араласады. Аға куратор қыз-
метін атқаратын әскери және дене тәрбиесі ілімі 
кафедрасының аға оқытушысы Е. А. Сот-
ниченко барлық тәрбие жұмыстарын мүлтіксіз 
орындайды. 

Сырттай оқытатын бөлімде «Дене тәрбиесі 

В его трудовой книжке только одна запись - педа-
гогический институт, факультет физической куль-
туры. Он участвовал в соревнованиях по легкой 
атлетике, лыжным гонкам, в общественных и 
спортивно-массовых мероприятия факультета и 
университета; преподаватель факультета М.С. 
Базилевский - участник Великой Отечественной 
войны, известный спортсмен в области и респуб-
лике. Он отлично играл в хоккей, большой тен-
нис, бегал на лыжах, был тренером сборной ко-
манды по легкой атлетике. Воспитал таких из-
вестных спортсменов как Г. Пашков, Т. Пашкова, 
В. Трофимов, Р. Тухватуллин., Н. Короткевич, А. 
Радомская, Л. Никулевич и др., которые входили 
в состав сборной команды республики по легкой 
атлетике. 

Старейший преподаватель Г.Н. Поротиков 
был ведущим тренером по футболу, пользовался 
непререкаемым авторитетом среди спортивных 
руководителей, преподавателей и студентов.

В.И. Иконникова всю свою сознательную 
жизнь посвятила тренерской работе на факульте-
те, воспитала не одно поколение специалистов 
по художественной гимнастике. 

 Н.Н. Мартынов - кандидат педагогических на-
ук. Начинал работать на факультете в должности 
преподавателя кафедры «Спорт и спортивные иг-
ры». Прошел путь от преподавателя до заведую-
щего этой кафедрой, был парторгом факультета, 
института. Многие годы работал проректором по 
воспитательной работе университета.

А.К. Жолаушинов – многие годы работал пре-
подавателем на кафедре «Физическая культура», 
с 2000 г. зам. декана, с 2003 по 2004 гг. декан фа-
культета. Поддерживал и сохранил добрые тра-
диции факультета.

В.В. Гавриленко – в 1990 году с отличием за-
кончил факультет, с 1994 года заместитель дека-
на по УР, с 1998 – зав. кафедрой «Теории физи-
ческой культуры и спортивных дисциплин». Мас-
тер спорта СССР по баскетболу, старший тренер 
области. В 2010 году ему было присвоено звание 
«За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта».  

Гордостью факультета являются и его выпус-
кники, которые поддерживают традиции факуль-
тета и приумножают их. Многие выпускники дос-
тойно работают в школах области и города: А.В. 
Друженков – отличник образования РК,  учитель 
физкультуры высшей категории (СШ № 10);  
А.М.Ярышев – отличник образования РК, учи-
тель физической культуры высшей категории 
(гимназия №1 г. Петропавловска);  В.Н. Оводков 
– отличник образования РК (СШ №17); А.Н. Под-
березный – отличник образования РК, учитель 
высшей категории (Советская СШ Есильского ра-
йона); Л.Т. Остапенко – учитель высшей катего-
рии (школа № 1 с. Явленки); М.П. Гребешков – от-
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және спорт», «Бастапқы әскери дайындық» және 
«Валеология» мамандықтарында қазақ және 
орыс тілдерінде қазір 400-ге жуық студент оқи-
ды. Бұл бөлімінің әдіскері Г. Д. Антясова 1979 
жылы еңбек жолын осы факультетте бастап, 
сырттай оқитын студенттердің оқу жұмыстарын 
ұйымдастыруға көп еңбек сіңірді. 2009 жылдан 
ол ОӘҚ тіркеуші бөлімінде әдіскер болып қыз-

мет етеді.  
Оқу және тәрбие жұмыстарын ұйым-

дастыруға өз үлесін қосып келе жатқан 
зертхана меңгерушісі З.А.Усманова, ла-
б о р а н т т а р  А . Е . Н ұ р ы м о ва  м е н  
М.А.Вьюхова, аға лаборанттар В.В.Се-
менова мен Е.С.Филоненко, Л.М.Щер-
бакова мен Е.А.Ковалев,    Р.А.Гуторова 
мен Е.В.Гришиннің еңбектері бір төбе. 

 Университеттің жетпіс жылдығына 
орай, кафедра ардагерлерінің есімін ата-
удың да реті келіп тұр. Мысалы, дене 
тәрбиесі кафедрасының аға лаборанты 
К. Е. Дарбаевтың еңбек кітапшасында 
осы қызметінен басқа жазу болмап еді. 
Марқұм ақкөңіл, сергек мінезді, жан-
жақты қабілетті адам болды, спорттың бірнеше 
түрінен өткізілетін жарыстарға, ойын-сауық ша-
раларына үзбей қатысатын. Соғыс ардагері, 
көпке мәлім спортшы М.С.Базилевский жеңіл ат-
летикадан республика құрамасына енген он шақ-
ты спортшы дайындады. Салиқалы, салмақты, 
өзіне аса қатты талап қоятын ұстаздың жарқын 
бейнесі шәкірттердің есінде. Г.Н.Поротиков аяқ-
доптан беделді жетекші, әділ қазы, студенттерге 
өнеге берген оқытушылардың бірі еді. Бүкіл 
ғұмырын көркем гимнастика шеберлерін тәрби-
елеуге арнап өткен В.И.Иконникованың кафед-
радағы орны ерекше болған. Спорт пәндерінен 
сабақ беріп, қатардағы оқытушыдан кафедра мең-
герушісі, тәрбие ісі жөніндегі проректор қызмет-
іне дейін өскен Н.Н.Мартыновтың ұстаздық ең-
бегін университеттің аға буын қызметкерлері 

личник образования РК (Благовещенская СШ 
№1); С.М. Сексембаев – отличник образования 
РК (Есперлинская СШ); В.Г. Бабич (Мамлютская 
школа-гимназия); А.П. Пинчук (Асановская 
СШ); А.Г. Гречишников (Бишкульская СШ-
гимназия); Н.В. Шевченко – награжден медалью 
«Ветеран труда» (Бишкульская СШ-гимназия); 
А.В. Бодуновский – мастер спорта по баскетболу, 

мастер спорта РК (Бишкульская СШ-
гимназия);  О.Б.  Симонов (Бишку-
льская СШ №2); В.Р. Слесарев (Красно-
ярская СШ); С.А. Аманов – кандидат в 
мастера спорта (Новокаменская СШ);  
С.Д. Кулакова – медаль «Ветеран труда» 
(Совхозская СШ); В.Ю. Шмелев (Ша-
ховская СШ); А.Н. Нургожин (Бексеит-
ская СШ); Е.О. Оспанов (Бостандык-
ская СШ); В.Ф. Бежик (Покровская 
СШ); В.Н. Онищенко - учитель высшей 
категории (СШ № 10); А.И. Игнатенко, 
Е.А. Моргунов - учителя высшей кате-
гории (СШ № 2); В.А. Леднева – учи-
тель высшей категории (СШ № 14);  
Г.Ю. Ярышева и В.И. Добрынин – учи-
теля высшей категории (лингвистичес-

кая гимназия «Бест»); Т.Н. Бочагова – учитель вы-
сшей категории (СШ № 1);  В.А. Музыкантова и 
Ю.И. Лукин – учителя высшей категории (СШ № 
5);  Н.В. Рагозина – учитель первой категории, 
тренер по футболу школы-интерната для детей - 
сирот;  В.В. Андрющенко (Тайыншинская СШ) и 
другие.

В колледжах СКО работают выпускники фа-
культета разных лет: М.Н. Антипин, П.М. Горбу-
нов, И.В. Катенов (Сев.-Каз. ППК), О.К. Шаки-
ров (ПЭК),  В.К. Радионов (ЖДК), Г.Н. Субботи-
на, А.И. Шершнева (мед. колледж), А. Галин, Г. 
Коркина (пед.  колледж),  А.  Атасова-
Линвиненко, вице-президент по спорту, С. Ми-
тин, В. Наяндин (ЭТОК).

Директорами общеобразовательных школ яв-
ляются выпускники факультета: В.К. Кондратов 
(Возвышенская СШ), Р. Шабаева (Айыртауский 

Алғашқы әскери  тәрбие және дене тәрбиесі кафедрасы 
Кафедра начального военного воспитания

и физического воспитания  
 

Әскери-практикалық ойын · Военно-практическая игра
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ұмытпайды. 
Білім беру саласы өзінше ерекше факультеттің 

түлектеріне деген разылық шексіз. Олардың 
үлкен тобы облыс, республика мектептерінде 
мұғалімдік және басшы қызметтерде жүр, енді 
бір тобы спорт мектептерін басқарады, жаттық-
тырушы қызметінде жемісті еңбек етіп, еліміздің 
даңқын арттыруда. Олардың арасында осы оқу 
орнын бітіріп, университетте көп жылдан бері са-
бақ беріп жүрген СҚМУ профессоры, еліміздің 
е ң б е к  с і ң і р г е н  ж а т т ы қ т ы р у ш ы с ы  
В.А.Бондаренконың есімі ерекше құрметпен ата-
лады. Тағы бір түлегіміз – Владимир Лукин 
КСРО халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 
көптеген шет елдерге танылған тамаша суретші. 
Ал халықаралық дәрежедегі спорт шебері, конь-
ки спортынан КСРО чемпионы, жастар арасын-
дағы спринтер көп сайысынан әлемнің сегіз 
дүркін жеңімпазы атақтарын иеленген Вадим 
Шақшақбаев 1995 жылы Әлем кубогін жеңіп ал-
ды, үш олимпиада ойындарына қатысты. Кейін 
экономикалық және басқару мамандықтарын ие-
леніп, мемлекеттік деңгейде ірі лауазымды қыз-
меттерге көтерілді. 

Қазақстанның коньки спортында Владимир 
Жихарьдің есімі құрметке ие. Халықаралық дәре-
жедегі спорт шебері, Қазақстан құрамасының 
аға бапкері атақтарына қоса, ол дизайн өнері мен 
музыка саласында да үлкен жетістіктерге жетті. 
Қазір Ресейде ірі өнеркәсіп кешенін басқарады. 
Сергей Татымов та халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, бұрынғы Одақтың ең үздік он конь-
кишісінің қатарында аталды, еліміздің бірнеше 
дүркін чемпионы болды. Талғампаз музыкашы, 
жақсы футболшы да еді. Жігіт ағасы жасына 
жетіп, қазір облыстық қаржы полициясында 
бөлім бсқарады. Оның екінші бір әріптесі 
Александр Кистенев халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, әлденеше рет чемпион атағына ие 
болды, көп жыл жаттықтырушы қызметін атқа-
рып,  қазір «Квазар сервис» ЖШС басқарып ке-
леді. 

Республиканың еңбек сіңірген жаттықтыру-
шысы С.И.Кручинаның тамаша талай-талай ве-
лошабандоздар даярлап, бәйгеге қосқаны аян. Со-
лардың ішіндегі ең атақтысы, Республика абыро-
йын әлемге танытқан Александр Винокуров 
екенін атап өткен жөн.  1994 жылы тас жолдағы 
жарыста Азия ойындарының чемпионы атанған 
жүйрік жігіттің бүгінге дейін жеткен 
жетістіктерінің өзін тізе берсе бір талай әңгіме. 
Ол соңғы төрт жыл қатарынан әлемдік жарыс-
тарда озып келеді. Спорттағы тамаша 
жетістіктері үшін «Парасат» және ІІ дәрежелі 
«Барс» ордендерімен марапатталған. Қазір вело-
сипедшілердің командасын жасақтап «Астана» 
деген атпен дүниежүзілік біріншіліктерге қаты-
сып жүр. 

район, СШ с. Имантау), Б. Ильясов (школа № 42 
г. Петропавловска),  В. Волощенко (школа пос. 
Борки).

 Выпускники возглавляют детские спортив-
ные школы: В.Ф. Лаврик - директор ДЮСШ 
«Виктория», имеет награды: медаль «10 лет Неза-
висимости РК», почетный знак «За заслуги в раз-
витии физкультуры и спорта», медаль им. И. 
Алтынсарина МОН РК, К. Сафин - мастер спорта 
международного класса СССР по боксу (ДЮСШ 
по боксу), В. Мицих -  ДЮСШ «Легкая атлети-
ка»,  М. Шарипов - ДЮСШ «Зимние виды спор-
та», Т.А. Альжанов - ДЮСШ по водным видам 
спорта «Дельфин», А.В. Симонов -  ДЮСШ 
«Гимнастика», Е.А. Бекмурзин -  ДЮСШ «Наци-
ональные виды спорта», М.Г. Дедов - мастер 
спорта международного класса ДЮСШ «Барс», 
С.А. Пермин -  ДЮСШ «Центр подготовки олим-
пийского резерва», Г. Оркешев -  ДЮСШ «Борь-
ба»,  Ж.А. Шоткин - отличник образования РК, 
директор ДЮСШ Есильского района.

Бессменными тренерами в городе Петропав-
ловске работают выпускники ФФК:  В.А. Дур-
нев (лыжные гонки), А.В. Зорин, А. Кувшинов, 
М. Шакшакбаев (волейбол),  Е.А. Сорокин, В.П. 
Лисяной, Ю.Н. Яцунский, А.А. Винников, К.Е. 
Ахметов (борьба), В.А. Белоногов, А.В. Козыр-
кин (баскетбол), А.А. Родионова, Н.А. Предеина, 
Б.К. Аубакирова (плавание), В. Сингатулин (хок-
кей), Г.С. Каракчеев, В.П. Стуков, А.Н.  Соломин 
(футбол), И.Г. Бубенщикова, О. Ихтендрис, Н.Г. 
Зубарев (коньки), Н. Эктова, О.Г. Мартыновская 
(легкая атлетика), В. Анацко, Л. Анацко (фехто-
вание), В.Г. Винокуров (легкая атлетика, 
Айыртауская ДЮСШ) - почетный работник обра-
зования РК, награжден Президентом РК Н.А. На-
зарбаевым именными часами, благодарствен-
ным письмом за подготовку девятикратного чем-
пиона РК – А. Бейсенова (бег на средние дистан-
ции), А. Скляров – мастер спорта международно-
го класса по велоспорту, старший тренер центра 
олимпийской подготовки по велоспорту (г. 
Астана), Н. Жильцова - мастер спорта по конько-
бежному спорту, неоднократная чемпионка, стар-
ший тренер национальной сборной команды РК 
по шорт-треку. Благодаря их усилиям в области и 
республике растут новые чемпионы, рекордсме-
ны и укрепляется здоровье подрастающего поко-
ления. 

А.А. Даиров, выпускник факультета, многие 
годы возглавлял Управление по физической куль-
туре и спорту СКО. Е.И. Ситников возглавляет 
Ханты-Мансийский краевой спорткомитет. Р.Р. 
Аракелов - президент футбольного клуба «Есиль 
- Богатырь». М.П. Дугарь - долгие годы возглав-
лял стадион «Авангард», сейчас - зам. директора 
центра физической культуры и начальной воен-
ной подготовки в системе образования СКО. Бо-
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Денешынықтыру факультетін бітірген түлек-
тердің жеткен абыройы бұнымен бітпейді. Олар-
дың үлкен тобы денешынықтыру және спорт са-
ласында жетістіктерге жетсе, енді бір қатары ғы-
лым әлемінде өздерін білікті ұстаз, білімді маман 
ретінде көрсетіп жүр. Біз олардың әрқайсысын 
мақтан етеміз. 

Факультеттің атын шығарып, еліміздің намы-
сын абыроймен қорғап жүрген студенттеріміз 
бен түлектеріміздің соңғы жылдардағы 
жетістіктеріне ғана тоқталсақ та, көңіл тояды. 
Олардың ішінде Олимпиада ойындарына қатыс-
қан В. Клепнин (коньки спорты), Д. Поздняков 
(биатлон), А. Винокуров (велоспорт) -
олимпиаданың күміс жүлдегері, Р. Ваймер 
(көркем гимнастика) , Г. Подгорбунский мен А. 
Мокроусов (акробатика), В. Янченко (кросс) Қа-
зақстан спортына елеулі із қалдырды. Әлем чем-
пионаттары мен кубоктары үшін жарыстарда 
университет түлектері жеткен жетістіктер де аз 
емес. Мысалы, М. Дедов (баскетбол) , әлем чем-
пионы О. Чегодаев (армрестлинг) , Азия чемпио-
натының қола жүлдегері Э. Габтелмаликов (суда 
жүзу) , әлем чемпионатының қола жүлдегері Е. 
Глазков (таэквандо) , халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, Республика құрамасының мүшесі 
А. Майоров (акробатика) бұл күнде шеб-
ерліктерін шыңдай түсуде. Спорт шебері және 
Республика чемпионы Д. Бабенко (коньки тебу-
ден)  2004 жылы Азия ойындарында екі мәрте же-
ңіске жетіп, 2005 жылы Австрияда өткен әлемдік 
студенттер универсиадасына, былтыр Республи-
ка құрамасында Туриндегі қысқы олимпиадаға 
қатысты. Жеңіл атлетикадан спорт шебері, Рес-
публика құрамасының мүшесі С. Тулапин, конь-
киден спорт шебері, Республика құрамасының 
мүшесі А. Ниевин, президенттік көп сайыс 
жүлдегері, ел чемпионы Е. Меняйлова мен   О. 

лее 20 лет проработал в институте в должности 
проректора по административно-хозяйственной 
части выпускник факультета А.И. Бориско. Н.В. 
Черновол - руководитель аппарата областного 
маслихата СКО, оказывает помощь и поддержку 
в развитии спортивно-массовой работы области. 

Многие выпускники факультета посвятили 
свою трудовую деятельность службе в силовых 
структурах РК:  В. Дитюк - мастер спорта по 
борьбе, полковник, начальник кафедры физичес-
кой подготовки и спорта ПВВУ, А.Н. Белоусов - 
полковник, методист учебного отдела ПВВУ, 
Т.Н. Мульдинов - подполковник, старший препо-
даватель кафедры ФП и С,  ВИВВ МВД РК,  Б. 
Болгашуков – майор,  начальник учебного отде-
ла ВИВВ МВД РК.

Различные подразделения в полиции г. Петро-
павловска возглавляют подполковники Т. Тугум-
баев, Д. Таев.  Подполковник С. Вальчугов - на-
чальник Ленторовского городского отдела мили-
ции Тюменской области; полковник В. Сулла – 
многие годы возглавлял областной Совет общес-
тва «Динамо»; майор А. Мустафин – начальник 
железнодорожного опорного пункта.

Среди выпускников, воспитанников заслу-
женного тренера РК по конькобежному спорту, 
профессора СКГУ В.А. Бондаренко стали извес-
тными людьми: 

В. Лукин – мастер спорта международного 
класса СССР. После травмы окончил в 1978 г. ху-
дожественно-графический факультет Алма-
атинского государственного университета им. 
Абая. С 1987 г. член Союза художников Казахста-
на. Участник международных, всесоюзных, рес-
публиканских выставок. Произведения худож-
ника находятся в музеях Казахстана и России, бо-
лее 200 его работ - в частных коллекциях Казах-
стана, США, Великобритании, Нидерландов, Гер-

И. Медовиков 
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Вернер – келешегінен зор үміт күттіретін жас-
тар. Е. Симанбаев таэквандо күресінің қара 
белдігінің иесі,  2001-2006 жылдар арсында Қа-
зақстан намысын қорғап жүрген жігерлі азамат. 

Дене шынықтыру ісінің жақсы жолға қойылу-
ының тағы бір айғағы университет баскетбол-
шыларының елімізде 2001 жылғы универсиада-
ның жеңімпазы атануы, басқа жарыстарда 
жүлделі орындар алуы деуге болады. 

Қазіргі оқып жүрген студенттердің де спортта-
ғы тамаша жетістіктері көз қуантып, көңілге ізгі 
үміт ұялатады. Олар: М. Сергиенко, Т. Сокирко, 
А. Сергиенко, Н. Ставцев – ҚР спорт шеберлері, 
шаңғымен сырғанаудан ҚР құрама командасы-
ның мүшелері, әлемдік кубокқа қатысушылар; Е. 
Эктова, С. Загороднева, С. Притула, Т. Юрченко, 
Р. Кондрат, А. Дейков, А. Пяткина, Е. Клеев – ҚР 
спорт шеберлері, жеңіл атлетикадан ҚР құрама 
командасының мүшелері,  6 жазғы Универсиада 
чемпионы мен жүлдегерлері;

И. Хван, А. Поляков, А. Зеленова – ҚР спорт 
шеберлері, таэквон-додан ҚР құрама командасы-
ның мүшелері, Азия жүлдегерлері. 2011жылы  
А. Поляков әлем чемпионы атанды. Т.Шайхутди-
нов, К. Шалькин,  И. Шеффер, Е. Дружинин, А. 
Зарубин - волейболдан СҚМУ мен облыс бойын-
ша құрама команданың мүшелері, 6 жазғы Уни-
версиада жүлдегерлері; Д. Григорьев, К. Аверин 
– акробатикадан ҚР спорт шеберлері, ҚР құрама 
командасының мүшелері. И. Медовиков, А. Заг-
рутдинов, И. Самохвалова қысқы (жазғы) көпс-
айыстан ҚР спорт шеберлері, чемпиондар, пре-
зиденттік көпсайыстан ҚР жүлдегерлері, 6 жаз-
ғы Универсиада жүлдегерлері; Е. Шалин - ҚР 
спорт шебері, спорттық гимнастикадан ҚР құра-
ма командасының мүшелері; Р. Исмаилов, В. Бон-
даренко - жүзуден ҚР спорт шебері, 6 жазғы Уни-
версиада жүлдегерлері; В. Гладков – фехтовани-
ядан ҚР спорт шебері, 6 жазғы Универсиада 
жүлдегері; Д. Калиниченко, Д. Михеев, Б. Бра-
лин, Т. Әбілмәжінов, М. Стародубцев, Т, Мақа-
тов – 6 жазғы Универсиадада мини-футболдан 3 
орынға ие болды; А. Баймағамбетов, Д. Кәленов 
грек-рим күресінен ҚР спорт шебері; А. Өтеғұл-
ова, И. Бейсенова - еркін күрестен ҚР спорт ше-
бері; А. Өтеғұлова 2011 жылғы Азия жүлдегері; 
Е. Жантасов, А. Гончаров - кір спортынан ҚР 
спорт шебері; Р. Смағұлов - кикбоксингтен ҚР 
спорт  шебері ;  А.Поляков,  В.Гладков,  
А.Шоткина, А.Өтеғұлова қоғамдық жұмыстарға 
белсенді қатысқаны үшін, қазақстандық от-
ансүйгіштікті насихаттағаны үшін және Қазақ-
стан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай ректор 
грамотасымен марапатталған. 

Дене тәрбиесі факультетін бітірген түлек-
тердің жеткен жетістіктері, оқу орнына әкелген 
абырой-атақтары мұнымен бітпейді. Олардың 
үлкен тобы дене тәрбиесі және спорт саласында 

мании, Греции, Турции и Южной Кореи. Лукин 
В. - один из авторов росписи Вознесенского хра-
ма в г. Алматы, почетный профессор СКГУ.  В. 
Шакшакбаев – мастер спорта международного 
класса СССР, чемпион СССР по конькобежному 
спорту, восьмикратный рекордсмен мира среди 
молодежи в спринтерском многоборье, победи-
тель Кубка мира 1995 г., участник трех Олимпий-
ских игр. Кроме факультета физической культу-
ры, закончил в СКГУ факультет экономики и 
управления производством и Академию госуда-
рственной службы при Президенте РК. В 2000-
2003 гг. работал на руководящих должностях в го-
сструктурах СКО. С августа 2003 г. занимал пост 
председателя Комитета торговли Министерства 
индустрии и торговли РК.  В данное время явля-
ется заместителем руководителя столичного час-
тного холдинга. В.Жихарь – мастер спорта меж-
дународного класса СССР по конькобежному 
спорту, неоднократный чемпион Казахстана на 
5-, 10-километровках и в многоборье (1978-1982 
гг.), лучший тренер ЦС «Динамо», старший тре-
нер сборной Казахстана (1984-1987 гг.). Сейчас, 
получив дополнительное образование, стал за-
местителем генерального директора Западно-
Сибирского Газпрома. С. Татымов – мастер спор-
та международного класса СССР, неоднократ-
ный чемпион Казахской ССР, рекордсмен рес-
публики, входил в десятку лучших конькобежцев 
СССР. Играл в команде мастеров по футболу. Ны-
не - главный бомбардир в команде ветеранов по 
футболу. Занимает пост начальника отдела де-
партамента финансовой полиции СКО, полков-
ник. А. Кистенев – мастер спорта международно-
го класса СССР, неоднократный чемпион. Много 
лет проработал тренером на стадионе «Метал-
лист». В настоящее время генеральный директор 
ТОО «Квазар сервис». Д. Бабенко, Р. Креч, Е. 
Урванцева – мастера спорта международного 
класса по конькобежному спорту, неоднократ-
ные победители и призеры чемпионатов, Кубков 
Мира и РК, престижных международных сорев-
новании в составе национальной сборной коман-
ды РК продолжают защищать честь страны на 
спортивных аренах различного ранга.

Заслуженный тренер РК по велоспорту С.И. 
Кручина подготовил и вырастил не одно поколе-
ние классных гонщиков. Но самый главный его 
воспитанник – А. Винокуров – мастер спорта 
международного класса, заслуженный мастер 
спорта РК, чемпион Азиатских игр в командной 
гонке по шоссе (1994г.), участник Олимпийских 
игр (Атланта, 1996г.),  серебряный призер Олим-
пийских игр (Сидней, 2000 г.). Победитель мно-
годневной велогонки «Париж-Ницца» (2002-
2003 гг.), этапов «Тур де Франс» (2002-2003 гг.),  
«Тур Швейцария» (2003г.), «Тур де Франс» 
(2003г.) – 3-е место, «Тур Германия» (2003г.) – 3 
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жетістіктерге жетсе, енді бірқатары ғылым әле-
мінде өздерін білікті ұстаз, білімді маман ретінде 
көрсетіп жүр: А. В. Друженков – Республика оқу 
ісінің үздігі, каладағы №10 орта мектебінің жоға-
ры категориялы мұғалімі; А. М. Ярышев – Рес-
публика оқу ісінің үздігі, каладағы №1 гимназия-
ның жоғары категориялы мұғалімі; В. Н. Овод-
ков –Республиканың оқу ісінің үздігі,  каладағы 
№17 орта мектептің мұғалімі; А. Н. Под-
березный – Республика оқу ісінің үздігі, Есіл 
ауданындағы Совет орта мектебінің жоғары 
категориялы мұғалімі; Л. Т. Остапенко – 
Явленко селосындағы №1 мектептің жоғары 
категориялы мұғалімі, ҚР БҒМ мақтау қаға-
зымен марапатталған;  С. М. Сексембаев – 
Есперлі орта мектебінің мұғалімі, Республи-
ка оқу ісінің үздігі; В. Г. Бабич – Мамлют мек-
теп-гимназиясының мұғалімі; А. П. Пинчук 
– Асанов ауылындағы орта мектептің 
мұғалімі, облыстық және аудандық оқу де-
партаменттерінің мақтау қағаздарымен мара-
патталған; А. Г. Гречишников – Бескөл мек-
теп-гимназиясының мұғалімі, ҚР БҒМ, об-

лыс әкімінің және облыстық және аудандық оқу 
департаменттерінің мақтау қағаздарымен мара-
патталған;  Н. В. Шевченко – Бескөл орта мек-
тебінің мұғалімі, «Еңбек ардагері» медалімен, об-
лыстық және аудандық оқу департаменттерінің 
мақтау қағаздарымен марапатталған; А. В. Боду-
новский – Бескөл орта мектебінің мұғалімі,  об-
лыс әкімінің және дене тәрбиесі және спорт бас-
қармасының мақтау қағаздарымен марапаттал-
ған, баскетболдан спорт шебері; О. Б. Симонов - 
№2 Бескөл орта мектебінің мұғалімі, облыстық 
және аудандық оқу департаменттерінің мақтау 
қағаздарымен марапатталған; В. Р. Слесарев – 
Краснояр орта мектебінің мұғалімі, облыстық 
және аудандық оқу департаменттерінің мақтау 
қағаздарымен марапатталған; С.А.Аманов – Но-
вокаменка орта мектебінің мұғалімі, ҚР БҒМ 
және облыстық, аудандық оқу департамент-
терінің мақтау қағаздарымен марапатталған, 
спорт шеберлігіне кандидат;     С.Д.Кулакова – 

место,  престижных однодневных велогонок 
«Amstel Gold Race» (2003г.), «Льеж-Бостон-
Льеж» (2005г.). Призер многодневных велогонок 
«Тур Байерн» (2005г.) – 2-ое место, победитель 
престижной велогонки «Вуэльта Испания» 
(2006г.), двукратный бронзовый призер чемпио-
ната Мира (2004-2006 гг.). Он награжден ордена-
ми «Парасат» и «Барс» ІІ степени (2006г.). А.Н. 

Винокуров постоянно пополняет материаль-
ную базу ДЮСШ по велоспорту г. Петропав-
ловска.

Высоких результатов в легкой атлетике 
достигли мастера спорта международного 
класса Е. Парфенова – трехкратная участни-
ца Олимпийских игр, двухкратная чемпион-
ка Азии, неоднократная рекордсменка РК, М. 
Мацко – победитель летних Азиатских игр, 
призер Кубка Азии, обладатель лицензии на 
Олимпиаду-2012. И. Литвиненко - призер 
Кубка Азии, обладатель лицензии на Олим-
пиаду-2012.

 Помогают укреплять здоровье населения 
выпускники, посвятившие свою работу оздо-

ровительным фитнес-клубам: А. Хван, Е. Под-
лобко, Е. Запиева, И. Ярилова, Е. Дудочкин, Е. 
Осетрова, С. Бураш, О.Чуприна, Т. Тамбовцева 
(заместитель директора оздоровительного цен-
тра в г. Тольятти),  К. Ковалев (г. Астана).

Значительная часть выпускников осуществля-
ет учебную и научную работу в высших учебных 
заведениях Казахстана, России, став кандидата-
ми и докторами наук.

Г.М. Акушев – кандидат педагогических наук, 
декан факультета физической культуры педаго-
гического института, г. Сургут; С.М. Обухов – 
кандидат педагогических наук, декан факультета 
физической культуры Сургутского университе-
та; Н.Н. Семенов – кандидат биологических на-
ук, профессор СКГУ, бессменный декан одного 
из лучших факультетов (ЕГФ) СКГУ; В.А. Виш-
невский – кандидат биологических наук, доцент; 
В.А. Стрельцов – кандидат педагогических наук, 

ЖОО арасындағы туриада · Туриада среди ВУЗов
 

Альпинизм секциясы · Секция альпинизма
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Совхоз орта мектебінің мұғалімі, облыстық және 
аудандық оқу департаменттерінің мақтау қағаз-
дарымен марапатталған; В. Ю. Шмелев – Шахов 
орта мектебінің мұғалімі, облыстық және аудан-
дық оқу департаменттерінің мақтау қағаздары-
мен марапатталған; жоғары категориялы мұға-
лімдер:  - В. А. Леденова,             А. И. Игнатен-
ко, Е. А. Моргунов, Г. Ю. Ярышева мен В. И. Доб-
рынин,  Т.Н.Бочагова,    В. А. Музыкантова,  Ю. 
И. Лукин, С. Г. Алексютина тағы басқалар. 

Факультет түлектері Петропавл қаласындағы 
балалар мен жасөспірімдерге арналған спорттық 
мектептерді (ДЮСШ) және қала мен облыстағы 
орта мектептерді басқарып, еліміздің болашағы - 
балалар мен жасөспірімдерге білім беру және 
тәрбиелеу жұмыстарын ойдағыдай атқаруда. 

Әлемдік деңгейде ел намысын қорғайтын, ел 
даңқын дүниежүзіне айғақ ететін спортшы жас-
тарды дайындауға «Есіл-Богатырь» футбол клу-
бының президенті Р.Аракелов, ұзақ жыл 
«Авангард» стадионын басқарған, қазір облыс-
тық оқу бөлімінің Дене тәрбиесі және бастапқы 
әскери дайындық орталығы директорының орын-
басары қызметін атқаратын М. Дугарь, ҚР оқу 
ісінің үздігі, Республиканың тоғыз дүркін чем-
пионы А.Бейсеновті дайындағаны үшін ел бас-
шысы Н.Ә.Назарбаевтың алғыс қағазымен мара-
патталған. Астана қаласындағы олимпиада ре-
зервтерін дайындау орталығының аға жаттықты-

доцент; В.А. Григорьев - кандидат педагогичес-
ких наук, доцент; В.Л. Ботяев - кандидат педаго-
гических наук, заведует кафедрой (г. Сургут); 
З.К. Гребнева - кандидат педагогических наук, 
зав. кафедрой физического воспитания Одесской 
государственной юридической академии; В. Со-
ловьев – кандидат педагогических наук,  доцент 
Джамбулского педагогического института; В. Го-
релик - кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель педагогического института г. 
Тольятти; С.А. Борисевич - кандидат педагоги-
ческих наук, председатель спортивного клуба 
Тюменской государственной сельскохозяйствен-
ной академии; Н. Обухова, В. Апокин, В. Жуле-
пов – кандидаты наук (г. Сургут); В.Н. Федоров – 
кандидат биологических наук, доцент. Д.Ю. Зер-
нов – кандидат педагогических наук,  доцент. 
Обуова – майор академии финансовой полиции, 
руководит физической подготовкой девушек-
курсанток (г. Астана). Волейбольная команда и 
баскетбольная команды СКГУ – неоднократные 
призеры чемпионатов РК, победителии призеры 
Универсиады вузов РК.

Сегодня студенты ФФК продолжают добрые 
традиции своих предшественников. Лучшие спо-
ртсмены факультета: 

М. Сергиенко, Т. Сокирко, А. Сергиенко, Н. 
Ставцев – мастера спорта РК, члены сборной ко-
манды РК по конькобежному спорту, участники 
кубков мира;

Дмитрий Бобенко
 

Александр Винокуров
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рушысы А. Скляров, конькиден спорт шебері, 
бірнеше дүркін ел чемпионы атағына ие болған, 
шорттректен Ұлттық құраманың жаттықтыру-
шысы Н. Жильцова,      В. Дурнев (шаңғы), М. 
Мақшақбаев (волейбол), Е.Сорокин, В.Лисяной, 
Ю.Яцунский, А.Винников, К.Ахметов (күрес), 
А.Родионова, Б.Әубәкірова, Н.Предеина (жүзу), 
В.Сингатулин (хоккей), Г. Каракчеев, В.Стуков, 
А.Соломин (футбол), И.Бубенщикова, О.Ихтен-

дрис Н.Зубарев (коньки), Н.Эктова, О.Марты-
новская (жеңіл атлетика) ,В. Анацко (фехтова-
ние) және тағы басқалар қазір де зор үлес қосуда. 

 Облыста дене тәрбиесі және спорт жұмыста-
рын көп жылдан бері басқаратын факультет 
түлегі А.А.Даировтың табандылығының арқа-
сында арнаулы спорт мектептерінің жұмыстары 
жылдан жылға жоғары деңгейге көтеріліп, мате-
риалдық және техникалық негіздері нығаюда. 

Факультетті бітіргеннен кейін қатардағы оқы-
тушыдан проректор қызметіне дейін көтеріліп, 
институтта 20 жыл еңбек етіп, қазір жеке шаруа-
шылықты басқаратын А.И.Бориско, облыстық 
маслихаттың аппарат жетекшісі Н.В.Черновол 
әрқашан да облыста спортты дамытуға өз үлесін 
қосуда. 

Факультеттің біршама түлектері әскери қыз-
метте де жоғары дәрежеге көтерілді. Олар Пет-
ропавл қаласындағы жоғары әскери учили-
щесінің дене тәрбиесі және спорт кафедрасының 
меңгерушісі, спорт шебері, полковник В. Дитюк, 
осы кафедраның аға оқытушысы подполковник 
Т.Мүлденов, оқу бөлімінің бастығы майор 
Б.Болғашақов, оқу бөлімінің әдіскер,  полковник 
А. Белоусов, қаладағы полиция бөлімшелерін 
басқаратын подполковник Т.Тұғымбаев пен Д.Та-
ев, майор А.Мұстафин тағы басқаларды мақтан 
етуге тұрарлық. 

Бұның бәрі М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университетінде басқа 
мамандықтармен қатар, дене тәрбиесі мен спорт 
мамандарын даярлаудың өресі биік екендігін 
көрсетеді. Оқу орнында дәстүр сабақтастығы, ал-
дағы буынның із басарларына игі өнегесі сияқты 
жақсы салт қалыптасқан. Шамалап есептегеннің 

Е. Эктова, С. Загороднева, С. Притула, Т. 
Юрченко, Р. Кондрат, А. Дейков, А. Пяткина, Е. 
Клеев – мастера спорта РК, члены сборной ко-
манды РК по легкой атлетике, чемпионы и призе-
ры 6 –ой летней Универсиаде;

И. Хван, А. Поляков, А. Зеленова – мастера 
спорта РК, члены сборной команды РК по таэк-
вон-до, призеры Азии. В 2011 А. Поляков чемпи-
он мира.

Т.  Шайхутдинов, К. Шалькин,  И. Шеф-
фер, Е. Дружинин, А. Зарубин - члены 
сборной команды СКГУ и области по во-
лейболу, призеры 6 –ой летней Универсиа-
де;;

Д. Григорьев, К. Аверин – мастера спор-
та РК по акробатике, член сборной РК.

И. Медовиков, А. Загрутдинов, И. Са-
мохвалова – мастера спорта РК по зимне-
му (летниму) многоборью, чемпионы, при-
зер РК по президентскому многоборью, 1 
место в 6 –ой летней Универсиаде;

Е. Шалин - мастер спорта РК, члены 
сборной команды РК по спортивной гим-
настике;

Р. Исмаилов, В. Бондаренко - мастера 
спорта РК по плавание, 1 место в 6 –ой летней 
Универсиаде;

В. Гладков – мастер спорта РК по фехтованию, 
призер 6 –ой летней Универсиаде; 

Д. Калиниченко, Д. Михеев, Б. Бралин, Т. 
Абильмажинов, М. Стародубцев, Т, Макатов – 3 
место по мини-футболу в 6 –ой летней Универси-
аде;

А. Баймагамбетов, Д. Каленов - мастера спор-
та РК по греко-римской борьбе;

А. Утегулова , И. Бейсенова - мастера спорта 
РК по вольной борьбе; А. Утегулова призер Азии 
в 2011 году;

Е. Жантасов, А. Гончаров - мастера спорта РК 
по гиревому спорту;

Р. Смагулов - мастера спорта РК по кикбоксин-
гу;

Поляков А., Гладков В., Шоткина А. и Утегу-
лова А. награждены грамотой ректора за актив-
ную общественную работу, участие в пропаган-
де идей казахстанского патриотизма и по случаю 
20-летия Независимости Казахстана.

Лучшие традиции факультета в учебе, науке, 
спортивной деятельности активно поддержива-
ет, продолжает и развивает молодое поколение 
преподавателей –, Е.Т. Стабаев, Ж.А. Турмаков, 
С.П. Семененко, С.В. Гоненко, А.Я. Глывяк,  
С.В.Ботяев, С.И. Григорович, Д.Ю. Кузьменко, 
А.А. Шитов, П.  Антоненко, С.А. Смольянинов, 
С.Н. Пфлюк, С.Т.Батжанова, О.В. Титова, Ю.В. 
Кочерыжкина и другие.

Факультет закончили более 400 мастеров и кан-
дидатов в мастера спорта Республики Казахстан 
и международного класса и более 500 первораз-

Елена Эктова
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өзінде, осы факультетті бітіргендердің арасында 
Қазақстанның спорт шебері атағын алғандар 
400-ден, бірінші разрядшылар 500-ден асады 
екен. Жұмысқа аса жауапкершілікпен қарағаны 
үшін факультет бірнеше рет ректор грамотасына 
ие болды.

 Осындай жақсы дәстүрлері, мәртебелі 
жетістіктері бар оқу ордасының оқытушылары 
мен студенттері облыста, оның қалалары мен ау-
дандарында салауатты өмір салтын насихаттап, 
жұртшылықты дене тәрбиесі мен спорт ісіне 
ұйымдастыру жөнінде үлкен-үлкен қоғамдық 
істердің бастаушысы бола береді деген сенім 
мол. 

рядников. За добросовестное отношение к рабо-
те коллектив факультета неоднократно поощрял-
ся грамотами ректора.

Студенты факультета постоянно защищают 
честь области и республики, участвуя в спортив-
ных соревнованиях различного ранга: облас-
тных, республиканских и международных. Гор-
достью факультета являются студенты и выпус-
кники - победители и призеры студенческих уни-
версиад, чемпионатов РК и мира, кубков Азии и 
мира, Олимпийских игр. 

Преподаватели и студенты факультета явля-
ются организаторами и активными участниками 
всех спортивных и спортивно-массовых мероп-
риятий, проводимых в университете, городе и об-
ласти. 

Общий труд помогает сплоченному коллекти-
ву факультета решать возложенные на него зада-
чи.

Хван Илья Поляков Александр
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Саз-педагогика факультеті 1978 жылы ашыл-
ды. Алғашқы студенттер «Саз және ән», «Бастау-
ыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі» 
мамандықтарына қабылданды. Ол кезде факуль-
тетте екі кафедра болды: мектепке дейінгі тәрбие 
мен  оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

және саз пәндері кафедрасы. Факультеттің 
бірінші деканы факультетті 10 жыл басқарған пе-
дагогика ғылымдарының кандидаты  Мира Тро-
фимовна Дзюба мамандарды даярлауға дары-
нын, күш-қайратын жұмсап, өшпес із қалдырған 
білікті ұстаз. Деканға партиялық бюро хатшысы 
В.А.Ким мен факультеттің кәсіподағын басқар-
ған А.Ф.Шкурко көп көмек көрсеткен болатын.

1988 жылы СПФ деканы лауазымына өн-
ертану ғылымдарының кандидаты 
А.Е.Слезко тағайындалды. Оның белсенді 
шығармашылық қызметі мен саз өнеріне де-
ген махаббаты оқу үрдісін ұйымдастыру-
дың басымдықтарын—болашақ саз пәні 
мұғалімдерінің орындаушылық мәдениет-
тері мен олардың кәсіптік шеберліктерін да-
мыту жолдарын  анықтауға көмектесті. Саз 
пәндері кафедрасы студенттерінің көпжа-
нрлық қызметі университеттің мәдени 
өміріне ауқымды үлес қосты. Атап айтар 
болсақ, студенттік хордың өнері,  пианис-
тердің жеке концерттері және т.б. Профес-
сор, өнертану ғылымдарының кандидаты, 
белгілі музыкатанушы, бірталай педагог - 
музыканттарды тәрбиелеген А.Е.Слезко 
саз-педагогика факультетін 10 жылдан артық бас-
қарды. Факультетке басшылық еткен жылдар бо-
йы А.Е.Слезко саз өнерін насихаттаушы болды, 
кейін бұл факультет дәстүріне айналды. Саз-
педагогика факультетінің көптеген түлектері да-

Музыкально-педагогический факультет был 
открыт в 1978 году. Первый набор был сделан на 
специальности «Музыка и пение», «Педагогика 
и методика начального обучения». На факульте-
те существовало две кафедры: педагогики и мето-
дики начального обучения и музыкальных дис-

циплин. Первый декан факультета канди-
дат педагогических наук Мирра Трофи-
мовна Дзюба, возглавлявшая факультет в 
течение 10 лет, сумела найти главное, что 
объединило студентов и преподавателей. 
Идея студенческого самоуправления стала 
визитной карточкой музыкально-
педагогического факультета. Большую по-
мощь декану оказывали В.А. Ким - секре-
тарь партийного бюро и А.Ф. Шкурко, воз-
главлявшая факультетский профсоюз. 

В 1988 году на должность декана МПФ 
был избран кандидат искусствоведческих 
наук А. Е. Слезко. Его активная творческая 
деятельность и большая любовь к музыке 
определили приоритеты в организации 
учебного процесса — развитие исполните-

льской культуры будущих учителей музыки, их 
профессиональной компетенции. Многожанро-
вая работа студентов кафедры музыкальных дис-
циплин вносила серьезный вклад в культурную 
жизнь университета. Это выступления студен-
ческого хора, сольные концерты пианистов и т.д. 
Более 10 лет профессор, кандидат искусствовед-
ческих наук, известный музыковед А. Е. Слезко, 

воспитавший плеяду педагогов-музыкантов воз-
главлял музыкально-педагогический факультет. 
Все годы руководства факультетом А. Е. Слезко 
был пропагандистом музыкальной культуры, что 
нашло отражение в традициях факультета. Мно-

САЗ-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Музыкально-педагогический факультет

САЗ-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Музыкально-педагогический факультет

 СПФ деканы · Деканат МПФ

«Соседи»  КТК командасы · Команда КВН «Соседи»
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рынды педагог, қатал, еңбекқор профессордың 
ұлағатты ісін жалғастырушы екендіктерін мақ-
танышпен айтады. 

2002 жылдың қыркүйегінен 2006 жылға дейін 
факультетті К.Д.Ушинский атындағы Петропавл 
педагогика институтының түлектері педагогика 
ғылымдарының кандидаты Н.И.Пустовалова 
(физика-математика факультеті), педагогика ғы-
лымдарының докторы А.Ж. Мырзалинова (та-
рих-филология факультеті) және физика-
математика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Б.Е.Батыров (П.Лумумба атындағы халықтар 
достығы университеті) басқарды.

2006 жылдан факультет педагогика ғылымда-
рының кандидаты, профессор  Н.И.Пустовало-
ваның жетекшілік етуімен жемісті еңбек етіп ке-
леді. Н.И.Пустовалова – Қазақ қыздар педагоги-
калық университеті (Алматы) жанындағы «Мек-
тепке дейінгі оқыту мен тәрбие» мамандығы бо-
йынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің 
мүшесі, 12 жылдық мектепке арналған оқулық-
тарды сараптау бойынша ҚРБжҒМ жанындағы 
кеңестің мүшесі, Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА 
-мен тығыз байланыс жасайды.

2000-2010 жж. арасында факультетте мектеп 
түлектерін М.Қозыбаев атындағы СҚМУ- ға 
түсуге ынталандыратын «Мектепке дейінгі оқы-
ту мен тәрбие», «Педагогика және психология», 
«Дефектология», «Әлеуметтік педагогика», «Ди-
зайн», «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі та-
ну» сияқты жаңа мамандықтар ашылды.

Білімді жалғастыруға мүмкіндік жасау мақса-
тында 2008 жылы факультетте «Педагогика және 
психология» мамандығы бойынша магистратура 
ашылды. Болашақта «Мектепке дейінгі оқыту-
дың педагогикасы және әдістемесі» мамандығы 
бойынша магистратура және «Педагогика және 
психология» мамандығы бойынша PG докторан-
турасын ашу жоспарлануда. Саз-педагогика фа-
культетінде 8 мамандық бойынша күндізгі және 
сырттай бөлімде мыңнан астам студент білім алу-
да. Студенттерге тәжірибелі оқытушылар, соның 
ішінде педагогика ғылымдарының докторы, про-
фессор А.Ж. Мырзалинова, 19 ғылым кандида-
ты, 3 ҚР БжҒМ  ББСБК доценті, 26 магистр, ҚР 
халыққа білім беру үздіктері мен білім берудің 
құрметті қызметкерлері білім береді.

Факультет оқытушылары ғылыми-зерттеу 
жұмысымен белсенді айналысып, Қазақстан Рес-
публикасы мен Ресейдің  жетекші жоғары оқу 
орындарымен тығыз байланыс жасайды. Ғылы-
ми зерттеулер дәстүрлі түрде педагогика, психо-
логия, дизайн саласындағы маңызды салалар бо-
йынша жүргізіледі. Ғылыми зерттеудегі маңыз-
ды тақырыптардың бірі - «Қазақстанның жалпы 
орта білім беру және жоғары мектебінің  білім бе-
ру үрдісін оқыту мен тәрбиенің құрамды сапала-
ры аспектісінде ғылыми-әдістемелік жағынан 

гие выпускники МПФ с гордостью осознают, что 
являются продолжателями дела этого неимовер-
но увлеченного педагога, строгого, требователь-
ного профессора и вдохновенного лектора.

С сентября 2002 по 2006 год факультет воз-
главляли выпускницы Петропавловского педаго-
гического института им. К.Д.Ушинского канди-
дат педагогических  наук  Н.И.Пустовалова (фи-
зико-математический факультет), доктор педаго-
гических наук А.Ж. Мурзалинова (историко-
филологический факультет), кандидат физико-
математических наук,  доцент Б.Е.Батыров, (Уни-
верситет дружбы народов имени П.Лумумбы). 

С 2006 года факультет успешно работает под 
руководством кандидата педагогических наук, 
профессора Н.И. Пустоваловой. Н.И.Пустовало-
ва  -  член  Ре спубликанского  учебно-
методического совета по специальности «Дош-
кольное обучение и воспитание» при Казахском 
женском педагогическом университете 
(Алматы), член совета по экспертизе учебников 
для 12-летней школы при МОН и РК, тесно со-
трудничает с НАО им. Ы. Алтынсарина. 

Деканат МПФ
В течение 2000-2010гг. на факультете были от-

крыты новые специальности: «Дошкольное об-
учение и воспитание», «Педагогика и психоло-
гия», «Дефектология», «Социальная педагоги-
ка», «Дизайн», «Социальная педагогика и само-
познание», которые привлекают выпускников 
школ к поступлению в СКГУ им.М. Козыбаева. 

Для возможности продолжения обучения в 
2008 году на факультете открыта магистратура   
по специальности «Педагогика и психология». В 
перспективе открытие магистратуры по специ-
альности «Педагогика и методика начального об-
учения» и докторантуры PG по специальности 
«Педагогика психология». Более  тысячи студен-
тов обучается на музыкально-педагогическом  
факультете по 8-ми специальностям по очной  и 
заочной формам. Со студентами работают опыт-
ные  преподавателя, в том числе профессор, док-
тор педагогических наук А.Ж. Мурзалинова, 19 
кандидатов наук, 3 доцента ККСО МОН РК, 26 
магистров, отличники народного образования и 
почетные работники образования РК.

Преподаватели факультета активно занимают-
ся научно-исследовательской деятельностью и 
сотрудничают с родственными факультетами ве-
дущих вузов Республики Казахстан и России. На-
учные исследования на традиционно ведутся по 
направлениям, наиболее актуальным в области 
педагогики, психологии, дизайна. Одной из при-
оритетных тем научного исследования является 
«Научно-методическое сопровождение образо-
вательного процесса средней общеобразователь-
ной и высшей школы Казахстана в аспекте со-
ставляющих качества обучения и воспитания». 
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қостау».
2008-2011 жылдар арасында педагогика ғы-

лымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу-
ға 5 адам диссертация қорғады, ал 26 оқытушы 
магистр академиялық дәрежесін алып, 6 адам ма-
гистратурада білімдерін жалғастыруда. 

Соңғы жылдары саз-педагогика фа-
культеті мен жұмыс берушілер арасында 
тығыз ынтымақтастық орнаған. СПФ 
«Солтүстік Қазақстан облысының бала-
лар құқығын қорғау жөніндегі департа-
менті» ММ-мен өзара ынтымақтастық 
жасау бойынша келісімшарт жасады. 
Аталмыш ынтымақтастық шеңберінде 
жыл сайын «Осы заманғы білім беру 
кеңістігінде жеке тұлғаны әлеуметте-
н д і р у  ү р д і с і н  п с и хо л о г и я л ы қ -
педагогикалық жағынан қолдау» тақы-
р ы б ы н д а  а й м а қ т ы қ   ғ ы л ы м и -
тәжірибелік конференция өткізіледі. 

Факультетте 5 студенттік ғылыми қо-
ғам, 2 филиал – «Дарын» мектеп-лицейі 
негізіндегі БМБТӘ кафедрасының филиалы 
және № 8 эстетикалық  тәрбие беру мектеп-
кешені жанындағы «Психология» кафедрасы-
ның филиалы жемісті еңбек етіп келеді. 

Студенттер мен магистранттардың ғылыми 
зерттеулері міндеттерін жүзеге асыруға жағдай 
жасайтын «Жастар және ғылым» атты факульте-
таралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренция өткізу дәстүрге айналған.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары-
ның нәтижелілігін түрлі деңгейдегі байқауларда 
алынған грамоталар, дипломдар дәлелдейді. Мы-

салы, 2009 жылы СҒЗЖ Республикалық байқау-
ының қорытындысы бойынша «Мектепке 
дейінгі оқыту мен тәрбие» мамандығының сту-
денті Орлова Т. (ғылыми жетекшісі – Крючкова 
Т.И.), «Педагогика және психология» маманды-
ғының студенті Мелещенко Н. (ғылыми же-
текшісі – аға оқытушы Трошина Л.А.) 3-ші дәре-
желі дипломмен; «Педагогика және психология» 
мамандығының студенті Садакова А.С. (ғылыми 

С 2008 по 2011 годы  защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук 5 человек, получили академическую 
степень магистра 26 преподавателей, 6 человек 
продолжают обучение в магистратуре. 

Тесное сотрудничество в течение последних 
лет осуществляется между МПФ и работодате-
лями. За последние годы МПФ заключил дого-
вор о взаимном сотрудничестве с ГУ «Департа-
мент  по  защите  прав  детей Северо-
Казахстанской области». В рамках данного со-
трудничества ежегодно проводится региональ-
ная научно-практическая конференция «Психо-
лого-педагогическое сопровождение процесса 
социализации личности в современном образо-
вательном пространстве».

На факультете  созданы и эффективно работа-
ют 5 студенческих научных общества, 2 
филиала: филиал  кафедры ТМНДО на ба-
зе  школы-лицея «Дарын» и филиал ка-
федры «Психология» при школе - ком-
плексе  эстетического воспитания № 8.

Традицией стало проведение межфа-
культетской студенческой научно-
практической конференции «Молодежь и 
наука», которая создает благоприятные 
условия для реализации задач научных ис-
следований студентов и магистрантов. 

Р е з у л ь т а т и в н о с т ь  н а у ч н о -
исследовательской деятельности студен-
тов подтверждается полученными грамо-
тами, дипломами на конкурсах различно-
го уровня. Так, по итогам Республикан-

ского конкурса НИРС в 2009 году дипломом 3-й 
степени награждены студенты специальности 
«Дошкольное обучение и воспитание» Орлова Т. 
(научный руководитель ст. преподаватель Крюч-
ковой Т.И.); студентка специальности «Педаго-
гика и психология» Мелащенко Н. (научный руко-
водитель ст. преподаватель Трошина Л.А.). Дип-
лом II степени были награждены студенты спе-
циальности «Педагогика и психология» Садако-

СПФ студенттері  Студенты МПФ

СПФ студенттері  Студенты МПФ
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жетекшісі – аға оқытушы Федяева М.В.), «Де-
фектология» мамандығының студенті Жилкина 
Е.О. (ғылыми жетекшісі – аға оқытушы Курбато-
ва С.В.), «Мектепке дейінгі оқытудың педагоги-
касы және әдістемесі» мамандығының студенті 
Қасенова Г. (ғылыми жетекшісі – доцент Сады-
қова Г.А.) II дәрежелі дипломмен; «Педагогика 
және психология» мамандығының студенті Мо-
лоткова Н.А. (ғылыми жетекшісі – аға оқытушы 
Лазаренко Д.В.) I дәрежелі дипломмен марапат-
талды.

 «Дизайн» мамандығының студенті Бесенов 
М. сәулет–құрылыс және дизайн мамандықта-
рында оқитын студенттердің дипломдық жоба-
ларының халықаралық байқауына қатысып, дип-
ломмен марапатталды.

2010 жылы  республикалық СҒЗЖ дипломда-
рына келесі студенттер ие болды: Побегалова Т.Р 
– II дәрежелі диплом  (ғылыми жетекшісі – аға 
оқытушы Барановская О.М..), Жамболатова З. – 
«Сәулеттік дизайн» номинациясы бойынша III 
дәрежелі диплом  (ғылыми жетекшісі –  оқыту-
шы Аверина О.А.).

Әлеуметтік-тәрбие жұмысы факультетте уни-
верситеттің даму Стратегиясы мен Миссиясына 
сәйкес жүзеге асырылып, келесі бағыттар бо-
йынша жүргізіледі: жалпы саяси және құқықтық 
мәдениет қалыптастыру, қоғамдық-саяси бел-
сенділікті дамыту, азаматтық қатысу және 
көшбасшылық дағдыларды, отансүйгіштікке, ең-
бекке баулу  дәрежесін арттыру,  салауатты өмір 
салтын қалыптастыру шараларын дұрыс жолға 
қою, жастар саясатын жүзеге асыру және жас-
тардың әлеуметтік, саяси құқықтары мен бос-
тандықтарын сақтау бағытындағы жұмыстар, та-
лантты және дарынды жастарды және олардың 
жемісті жұмыстарын қолдауға жағдай жасау, 
үздік студенттерді, соның ішінде оқу үздіктерін, 
қоғамдық жұмыс белсенділерін ынталандыру 
жүйесін қалыптастыру және қолдау.

Факультетте сәуір айында СПФ апталығын 
өткізу дәстүрге айналған. Оның шеңберінде сту-
денттік бастама мен шығармашылық әлеуетті 
арттыруға мүмкіндік беретін, белсенді әрі сана-
лы ойлайтын студенттерді анықтауға көмект-
есетін Өзін өзі басқару күні өткізіледі.

Жыл сайын СПФ студенттері «Отбасылық тип-
тегі балалар ауылында» қайырымдылық акция-
сын өткізеді.

Факультетте жастар арасында діни экстре-
мизмнің алдын алу шараларын өткізуге назар ау-
дарылады. Осы мақсатта тәлімгерлік сағаттар, 
діни экстремизм, сепаратизм және лаңкестікпен 
күрес жөніндегі бөлім мамандарымен, Петро-
павл қаласының орталық мешіті өкілдерімен, 
«Қызылжар» мешітінің имамымен,  Петропав-
ловский  және Булаевский  Гурий епископымен 
кездесулер өткізіледі.

ва А.С. (научный руководитель старший препо-
даватель Федяева М.В.), студентка специальнос-
ти «Дефектология» Жилкина Е.О. (научный руко-
водитель старший преподаватель Курбатова 
С.В.), специальности «Педагогика и методика на-
чального обучения» Касенова Г. (научный руко-
водитель доцент   Садыкова Г.А.). Дипломом I 
степени награждена студентка специальности 
«Педагогика и психология» Молоткова Н.А., (на-
учный руководитель старший преподаватель Ла-
заренко Д.В.).

Бесенов М., студент специальности «Дизайн» 
награжден дипломом участника международно-
го смотра-конкурса дипломных проектов студен-
тов архитектурно-строительных и дизайнерских 
специальностей.

В 2010 году обладателями дипломов респуб-
ликанского НИРс стали: Побегалова Т.Р., диплом 
II степени (научный руководитель старший пре-
подаватель Барановская О.М.), Джамбулатова З. 
д и п л о м  I I I  с т е п е н и  в  н о м и н а ц и и  
«Архитектурный дизайн» (научный  руководи-
тель преподаватель  Аверина О.А.).

Социально-воспитательная деятельность на  
факультете реализуется в соответствии с Мисси-
ей и Стратегией развития университета и  прово-
дится по следующим направлениям: формирова-
ние общей политической и правовой культуры, 
развитие общественно-политической активнос-
ти, повышение уровня гражданского участия и 
лидерских навыков, патриотического, трудового 
воспитания, активизация мер по формированию 
здорового образа жизни воспитания, целенап-
равленная работа по реализации молодежной по-
литики и соблюдению социальных, политичес-
ких прав и свобод молодежи, создание благопри-
ятных условий по поддержке и плодотворной дея-
тельности талантливой и одаренной молодежи, 
организация и поддержание системы поощрения 
лучших студентов: отличников учебы, активис-
тов общественной работы. 

На факультете стало традицией проведение в 
апреле  Недели МПФ, в рамках которой прово-
дится День самоуправления, что дает возмож-
ность активизировать   студенческую инициати-
ву и творческий потенциал, способствует выяв-
лению активных и  креативномыслящих студен-
тов. 

Ежегодно студентами МПФ  проводится  бла-
готворительная акция в «Детской деревне  се-
мейного типа».

Большое внимание на факультете уделяется 
профилактике религиозного экстремизма среди 
молодежи. С этой целью  проводятся куратор-
ские часы, встречи со специалистами  отдела по 
борьбе с религиозным экстремизмом, сепаратиз-
мом и терроризмом, с представителями  цен-
тральной  мечети г. Петропавловска имамом  ме-
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Факультет мәдени көпшілік шараларға бел-
сенді қатысады. Барлық студенттерге 5 жыл бо-
йы жүлделі орынға ие болып, 2011 жылы жоғары 
марапат – Бас жүлдеге ие болған «Соседи» КТК 
командасы жақсы белгілі. Студенттер «Универ-
ситет маржаны» байқауына қатысады. 2012 жы-

лы СҚМУ-да алғашқы рет «Қыз сыны» байқауы 
өткізіліп, онда 1 курс студенті Шәріпова Ботагөз 
2- ші орынға ие болды. 

Факультет студенттері жан - жақты білім 
алып, қалыптасқан дәстүрлер негізінде тәрбие-
леніп, білім беру саласында қажетті білікті ма-
ман болып шығуда.

 Бүгінгі күні факультетте бес кафедра жұмыс 
істейді.

Педагогика кафедрасының тарихы өткен 
ғасырдың 40-шы жылдарынан басталады. 
Бұл жөнінде М.Қозыбаев атындағы СҚМУ 
мұражайында сақталған мұрағат құжаттары 
сыр шертеді. Кафедра атауы мен құрылымы 
әлденеше рет өзгертілді. 

Өз кезегімен, әр жылдары кафедраны А. 
С. Вьялицин, В. П. Матвейчев, И. П. Ширин, 
И. И. Шинкаренко, Я. И. Носков, А. В. Пахо-
мов, Л. В. Никитенкова,  М. Ы. Ысқақова, М. 
Т. Дзюба, В. А. Хрущев, Л. А. Трошина, Н. 
И. Пустовалова басқарды. 

Түлектер И.Я.Гармс, В.А.Вецнер, 
Т.Н.Шалагин, И.П.Ширин, Г.М.Кубраков 
(КСРО халық ұстазы), М.Т.Дзюба, Л.А. Тро-
шина, Т.Б. Михайлова сияқты кафедра арда-
герлерін ризалықпен еске алады.

Тәртіпсіз балаларды қайта тәрбиелеу 
мәселесімен айналысқан педагог И.Я.Гармс Пет-
ропавл қаласының балаларды түзету мекемесі 
жанында ғылыми-зерттеу зертханасын ашқан бо-
латын. В.А. Вецнер «Пилигрим» атты халықтық 
студенттік театрды ұйымдастырушылардың 
бірі, оның алғашқы режиссер-қоюшысы әрі ак-
тері болған.  М.Т.Дзюба облыста түрлі жастағы 
оқушыларға арналған актив мектептер құруда, 

чети «Кызылжар» и епископом  Петропавлов-
ским  и Булаевским  Гурием.

Наш факультет активно  участвуют в культур-
но-досуговых  мероприятиях. Всем студентам хо-
рошо известна студентам команда КВН «Сосе-
ди», которая на протяжении 5 лет занимает при-

зовые места, а в 2011 году получила вы-
сшую награду - Гран-при. Наши студентки 
принимают участие в конкурсе «Жемчужи-
на университета». Впервые в 2012году в 
СКГУ проводился конкурс «Қыз сыны», в 
котором студентка 1 курса Шарипова Бота-
гоз заняла 2 место. 

Музыкально-педагогический факультет  
сегодня – интенсивно  развивающееся со-
д р у ж е с т в о  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского состава и студентов. 
Студенты факультета  получают разносто-
роннее образование, воспитываются  в духе    
добрых традиций, становясь  квалифициро-
ванными специалистами, востребованны-
ми в области образования.

В настоящее время на факультете работа-
ют пять кафедр.

Кафедра педагогики начинает свою историю с 
40-х годов прошлого века, о чем упоминается в 
архивных документах, хранимых в музее СКГУ 
им. М. Козыбаева.  За всю историю своего су-
ществования название кафедры и ее структура не-
однократно менялись.

В разное время кафедру возглавляли: А.С. Вья-
лицын, В.П. Матвейчев, И.П. Ширин, И.И. Шин-
каренко, Я.И. Носков, А.Д. Пахомов, Л.В. Ники-

тенкова, М.И. Искакова, М.Т. Дзюба, В.А. Хру-
щев, Л.А. Трошина, Н.И. Пустовалова.

Выпускники с благодарностью вспоминают ве-
теранов кафедры: И.Я.Гармса, В.А.Вецнер, 
Т.Н.Шалагину, И.П.Ширина, Г.М.Кубракова (на-
родного учителя СССР), М.Т.Дзюбу, Л.А. Тро-
шину, Т.Б. Михайлову. 

И.Я. Гармс исследователь проблем перевоспи-
тания детей с отклонениями первый кто открыл 

Психология кафедрасы · Кафедра психологии

Педагогика кафедрасы · Кафедра педагогики
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педагогикалық олимпиадалар өткізуде бастама-
шы болды. Ол жоғары білім беру жүйесіндегі 
көпжылдық шығармашылық қызметі үшін 
Ы.Алтынсарин медалімен марапатталған.

Педагогика кафедрасының ардагерлерінің бірі 
– Жульдикова А.Т., оның педагогикалық еңбек 
өтілі – 31 жыл. Педагогика кафедрасында қызмет 
еткен жылдар ішінде ол педагогтік іске берілген 
тамаша ұстаз, шебер ұйымдастырушы, жауап-
кершіл, белсенді қызметкер ретінде танылды.  
Ол В.А. Хрущев, А.Н.Айтымова, А.Н.Сбитнева, 
С.А.Шевченко, О.Б.Самиева,  Г.С.Илюкина  
және кафедраның басқа да оқытушыларының 
ұстаздық еңбек жолдарында үлкен көмек көрсе-
ткен.

2006 жылы СҚМУ ректоратының шешімімен 
педагогика және психология кафедрасы педаго-
гика кафедрасы және психология кафедрасы бо-
лып екіге бөлінді. «Педагогика» кафедрасы жеке 
кафедра болып жұмыс істей бастады. Оны п.ғ.к., 
доцент А.Н. Саржанова,  п.ғ.д., профессор А.Ж. 
Мырзалинова басқарды. 2009 жылдан 2011 жыл-
ға дейін педагогика кафедрасына п.ғ.к., доцент 
М.С. Тілеуқұлов жетекшілік етсе, бүгінде кафед-
раны т.ғ.к., доцент Н.А. Әбуов басқарады.

Кафедра оқытушылары барлық педагогика-
лық мамандықтарда педагогикалық пәндер бо-
йынша сабақ береді.  Кафедрада отансүйгіштік, 
тәрбиелік шараларды ұйымдастырып, оларды 
өткізу бойынша бай тәжірибе жинақталған. 
Дәстүрлі түрде өткізілетін шаралар: «Педагоги-
калық айтыс» атты университеттік студенттік 
олимпиада, ең сапалы дайындалған тәжірибе ма-
териалдарының факультетаралық байқауы, педа-
гогика бойынша зерттелініп отырған тақырып-
тың ең таңдаулы электронды тұсаукесерінің бай-
қауы, «Педагогикалық идеяларды қорғау» атты 
педагогикалық шеберлік байқауы және т.б 

Кафедра жанында аға оқытушы О.Б.Самиева-
ның жетекшілігімен университеттің түрлі кур-
стары мен факультеттері студенттерінің қоғам-
дық ерікті бірлестігі болып табылатын «Джем» 
педагогикалық отряды («тату, ақжарқын, жігерлі 
жастар») жұмыс істейді. «Джем» педагогикалық 
отряды қызметіне білім беру мекемелерінің (мек-
тептер, балалар орталығы, балалар үйінің) 
тәрбие бағдарламаларын жүзеге асыруға, бала-
лардың жазғы демалыстарын ұйымдастыруға, са-
лауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша ак-
ция өткізуге қатысу кіреді. 

2010 жылдан бастап елдің бірінші ханымы 
С.Назарбаеваның бастамасымен барлық білім бе-
ру мекемелерінде оқу үрдісіне тұлғаны 
мейлінше жан-жақты ашуға және үйлесімді да-
мытуға көмектесетін «Өзін-өзі тану» пәні 
енгізілді. Осыған байланысты аға оқытушылар 
Е.К.Исакова, Елеусізова Г.И., Самиева О.Б., 
Сбитнева А.Н., Шевченко С.А. 2010 жылы 

научно-исследовательскую лабораторию при 
детском исправительном учреждении в Петро-
павловске. В.А. Вецнер являлась одним из орга-
низаторов народного студенческого театра «Пи-
л и г р и м » ,  п е р в ы м  е г о  р е ж и с с е р о м -
постановщиком и актером.  М.Т.Дзюба выступи-
ла инициатором создания в области школ актива 
для учащихся различных возрастных групп, про-
ведения инструктивно-методических сборов сту-
дентов, организации педагогических олимпиад. 
За многолетнюю творческую работу в системе 
высшего образования она была награждена ме-
далью И. Алтынсарина. 

Ветераном кафедры педагогики является 
Жульдикова А.Т., ее педагогический стаж  со-
ставляет  31 год. За годы работы на кафедре педа-
гогики она показала себя как инициативный, от-
ветственный, компетентный работник, извес-
тный своим профессионализмом, преданностью  
педагогическому делу, обладающим незауряд-
ными качествами наставника. Ей обязаны про-
фессиональным становлением В.А. Хрущев, 
А.Н.Айтымова, А.Н.Сбитнева, С.А.Шевченко, 
О.Б.Самиева,  Г.С.Илюкина  и другие преподава-
тели кафедры.

В 2006 году решением ректората СКГУ кафед-
ра педагогики и психологии была разделена на 
две кафедры: кафедру педагогики и кафедру пси-
хологии. Кафедра «Педагогики» стала функцио-
нировать как самостоятельная кафедра, ее воз-
главляли к.п.н., доцент Саржанова А.Н., д.п.н., 
профессор Мурзалинова А.Ж. С 2009 по 2011 год 
кафедрой педагогики руководил к.п.н., доцент 
Тилеукулов М.С. В настоящее время кафедрой 
руководит к.и.н., доцент Абуов Н.А.

Преподаватели кафедры ведут занятия по педа-
гогическим дисциплинам на всех педагогичес-
ких специальностях. За время существования ка-
федрой накоплен богатый опыт организации и 
проведения патриотических и воспитательных 
мероприятий в университете. Уже традиционны-
ми мероприятиями стали: университетская сту-
денческая олимпиада «Педагогический айтыс», 
межфакультетский конкурс на лучшее качество 
оформления материалов практики, конкурс на 
лучшую электронную презентацию по изучае-
мой теме по педагогике, конкурс педагогическо-
го мастерства «Защита педагогических идей» и 
др.

При кафедре под руководством ст. преподава-
теля Самиевой О.Б. функционирует педагоги-
ческий отряд «Джэм» («дружная, жизнерадос-
тная, энергичная молодежь»), являющийся об-
щественным добровольным объединением сту-
дентов различных курсов и факультетов универ-
ситета. В содержание деятельности педагогичес-
кого отряда «Джэм» входит участие в реализа-
ции воспитательных программ образовательных 
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Алматы қаласында Қазақ қыздар педагогикалық 
университетінде арнайы білім алып,  «Өзін-өзі 
тану» пәнінен сабақ беруге мүмкіндік беретін 
сертификаттарға ие болды. «Өзін-өзі тану» 
пәнінен сабақ беретін педагогтар әр студенттің 
өзінің жеке тұлғалық қасиеттерін толық түсінуі-
не, жалпы адамзаттық мұраттармен, жалпыұл-

ттық қазақстандық идеямен және жекелей бірег-
ейлікпен сәйкес келетін өзіндік құндылықтар 
жүйесін қалыптастыруына  жағдай жасайды. 
Оқу үрдісінде оқытушылар атлмыш пән бойын-
ша сабақ өткізудің барлық талаптарына жауап бе-
ретін қажетті құрал-жабдықтармен 
және оқу-әдістемелік құралдармен  
жабдықталған арнайы аудиториялар-
да сабақ  өткізеді.  

2010 жылдан бастап педагогика ка-
федрасында «Әлеуметтік педагогика 
және өзін-өзі тану» мамандығы бо-
йынша бакалаврлар даярланатын бол-
ды.  5В012300 – «Әлеуметтік педаго-
гика және өзін-өзі тану» мамандығы 
бойынша бакалаврлар даярлау нәти-
жеге бағытталған және еуразиялық 
полимәдениеттілік пен коммуникат-
ивтілікке ие, педагогикалық  қызмет 
саласындағы әлеуметтік маңызы бар 
міндеттерді осы заманғы ғылыми-
тәжірибелік деңгейде шығармашы-
лықпен және жоғары біліктілікпен шешуге қаб-
ілетті жаңа көзқарастағы маман даярлауды 
көздейтін ұлттық білім беру моделіне негіздел-
ген.

Кафедра мектептермен, білім беру департаме-
нтімен және балалар құқығын қорғау жөніндегі 
департаментпен тығыз байланыс жасайды: мек-
теп мұғалімдеріне, колледж оқытушыларына ар-
налған педагогикалық семинарлар, тақырыптық 
ата-аналар жиналысын ұйымдастырып өткізеді; 
балалармен және дарынды балалармен тәрбие 
жұмысын ұйымдастыру бойынша бағдарлама-
лар жасауда әдістемелік көмек көрсетеді. Кафед-

учреждений (в школах, детских центрах, дет-
ских домах); в организации летнего отдыха де-
тей; в осуществлении акций по формированию 
ЗОЖ.

С 2010 года по инициативе Первой леди стра-
ны С. Назарбаевой во всех общеобразователь-
ных учреждениях в учебный процесс был вклю-

чен предмет «Самопознание», спо-
собствующий более полному рас-
крытию и гармоничному развитию 
личности.  В связи с этим старшие 
преподаватели Е.К.Исакова, Елеуси-
зова Г.И., Самиева О.Б., Сбитнева 
А.Н., Шевченко С.А. в 2010 г. про-
шли специальное обучение в Казах-
ском женском педагогическом уни-
верситете г.Алматы и получили сер-
тификаты, позволяющие препода-
вать дисциплину «Самопознание». 
Педагоги, ведущие дисциплину «Са-
мопознание» создают благоприят-
ные условия для того, чтобы каждый 
студент мог осознать свою иден-
тичность и предназначение, сформи-

ровать личную систему ценностей, согласую-
щихся с общечеловеческими идеалами, общена-
циональной казахстанской идеей и собственной 
уникальностью. В учебном процессе по данной 
дисциплине преподавателями используется спе-

циализированная аудитория, оснащенная всем 
необходимым оборудованием и учебно-
методической литературой в соответствии с тре-
бованиями проведения данного предмета.

С 2010 г. кафедра педагогики является выпус-
кающей, на которой ведется подготовка бакалав-
ров по специальности «Социальная педагогика и 
самопознание». Подготовка бакалавра по специ-
альности 5В012300 – «Социальная педагогика и 
самопознание» строится на национальной моде-
ли образования, ориентированной на результат, и  
предполагающей подготовку специалиста новой 
формации, владеющего евразийской поликуль-
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раның мектептермен ынтымақтастығы шеңбе-
рінде  № 2 Бескөл орта мектебінде, Әл-Фараби 
атындағы мектеп-лицейінде  «Өзін-өзі тану» са-
бағын өткізу және Қазақстан Республикасында 
12 жылдық білім беруді енгізу мәселелері бо-
йынша әдістемелік семинарлар өткізілді. Көпт-
еген оқытушылар СҚМУ жанындағы Қайта даяр-
лау және біліктілікті арттыру институтында уни-
верситет, әскери институт және т.б. оқытушыла-
рының біліктілігін арттыру бойынша түрлі жос-
пардағы курстар өткізіп, оқу-әдістемелік жұмыс 
жүргізеді.

Кафедра оқытушылары ғылыми-зерттеу 
жұмысымен белсенді айналысады. Соңғы жыл-
дары «Педагогика» және «Психология» кафед-
ралары ұйымдастыратын білім беру мекеме-
лерінің өзекті мәселелеріне арналған аймақтық 
ғылыми-тәжірибелік конференция дәстүрлі 
түрде өткізілетін шараға айналды. Сондай-ақ ка-
федраның профессор-оқытушылар құрамы халы-
қаралық және республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференцияларға қатысады. 2008 
жылы педагогика кафедрасы «Қазақстан Респу-
ликасының осы заманғы білім беру теориясы 
мен практикасындағы этномәдени және этнопе-
дагогикалық аспектілер» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді. 2009 
жылдың наурыз айында кафедра ҚР және РФ ше-
каралас облыстары жоғары оқу орындарының  
Халықаралық ғылыми-білім беру форумына қа-
тысты. Форум шеңберінде Омбы мемлекеттік пе-
дагогикалық университеті делегациясымен кез-
десу өтті. 

Оқытушылар, ізденушілердің ғылыми-
зерттеу жұмыстарының нәтижесі, олардың ғылы-
ми даярлықтары мен кәсіптік біліктілік жағынан 
өсу сапасының критерийі кандидаттық және ма-
гистерлік диссертациялар қорғау болып табыла-
ды. Кафедрада өз ісіне берілген, кәсіптік дең-
гейін әрқашан жетілдіріп отыратын, өз тәжіри-
бесі және білімімен жас педагогтар және сту-
денттермен бөлісіп отыратын оқытушылар 
жұмыс істейді. 

Психология кафедрасы М.Қозыбаев атындағы 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универси-
тетінің байырғы кафедраларының бірі. Сақтал-
ған 1941 жылғы мұрағат құжаттарында бес ка-
федраның қатарында педагогика кафедрасы ата-
лып өтіледі. Кейін ол  «Педагогика және психо-
логия» кафедрасы деп аталып, 2006 жылы «Пе-
дагогика» және «Психология» кафедрасы болып 
екіге бөлінді. 

Кафедраны әр жылдары А.С. Вьялицин, В.П. 
Матвейчев, И.П. Ширин, И.И. Шинкаренко, Я.И. 
Носков, А.Д. Пахомов, Л.В. Никитенкова, М.И. 
Ысқақова, М.Т. Дзюба, В.А. Хрущев, Л.А. Тро-
шина, Н.И. Пустовалова басқарады.

2010 жылдан кафедраны педагогика ғылымда-

турностью, коммуникативностью, технократич-
ностью, способного творчески и высокопрофес-
сионально решать на современном научно-
практическом  уровне социально значимые зада-
чи в педагогической сфере деятельности.

Кафедра осуществляет тесную связь со шко-
лами, департаментом образования и департамен-
том по защите прав детей: организует и проводит 
педагогические семинары  для  учителей школ, 
преподавателей колледжей; тематические роди-
тельские собрания; оказывает методическую по-
мощь в разработке программ по организации вос-
питательной работы с детьми, по работе с ода-
ренными детьми. В рамках сотрудничества ка-
федры со школами были проведены методичес-
кие семинары в Бишкульской средней школе № 
2; в школе-лицее им. Аль-Фараби  по проблемам 
преподавания дисциплины «Самопознание» и 
внедрения 12-летнего обучения в Республике Ка-
захстан. Многие преподаватели ведут учебно-
методическую работу в ИППК при СКГУ, разра-
батывая разноплановые курсы для повышения 
квалификации и преподавателей университета, 
военного института и др.

Преподаватели кафедры ведут активную на-
учно-исследовательскую деятельность. За по-
следние годы традиционной является организуе-
мая, кафедрой «Педагогика» и «Психология» ре-
гиональная научно-практическая конференция, 
посвященная актуальным проблемам образова-
тельных учреждений. Вместе с этим ППС кафед-
ры принимают участие в международных и рес-
публиканских научно-практических конфе-
ренциях.  В 2008 году кафедрой педагогики была 
п р о в ед е н а  Ре с п убл и ка н с ка я  н ау ч н о -
практическая конференция «Этнокультурный и 
этнопедагогический аспекты в теории и практи-
ке современного образования Республики Казах-
стан». В марте 2009 года кафедра стала участни-
ком Международного научно-образовательного 
форума вузов приграничных областей РК и РФ. 
В рамках Форума состоялась встреча с делегаци-
ей Омского государственного педагогического 
университета.

Итогом научно-исследовательской работы пре-
подавателей, соискателей, критерием качества 
их научной подготовки и профессионального 
роста является защита кандидатских и магистер-
ских диссертаций. На кафедре работают препо-
даватели, преданные своему делу, соверше-
нствующие свой профессиональный рост, пере-
дающие опыт и знания молодым педагогам и сту-
дентам.

Кафедра  психологии является одной из ста-
рейших кафедр Северо-Казахстанского госуда-
рственного университета им. М.Козыбаева.  В со-
хранившихся архивных документах за 1941 год 
среди других пяти кафедр упоминается кафедра 
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рының кандидаты, доцент А.К.Иманов басқара-
ды. 

Кафедрада тәжірибелі оқытушылар жұмыс 
істейді, олар: Н.И. Пустовалова - профессор, пе-
дагогика ғылымдарының кандидаты,  Л.А. Богу-
нов – психология ғылымдарының кандидаты, М. 

Д. Мырзабаева  – медицина ғылымдарының кан-
дидаты және 13 ғылым магистрі. Қазіргі кезде ка-
федра оқытушылары университеттің барлық фа-
культетінде сабақ жүргізеді. Ғылыми әлеуетті 
арттыру мақсатында кафедрада «Педагогика 
және психология» мамандығы бойынша магис-
тратура ашылды. Оқытушылардың Қазақстан 
Республикасы мен Ресейдің алдыңғы қатарлы 
жоғары оқу орындарында біліктіліктерін артты-
руларына мүмкіндік жасалған.

Кафедрада «Педагогика және психология» (же-
текшісі - А.В. Папушина), «Дефектология» (же-
текшісі -   С. В. Курбатова) әдістемелік сек-
циялары жұмыс істейді.

Кафедрада 3 мамандық бойынша сту-
денттер даярланады, олар: «Психология», 
«Педагогика және психология», «Дефекто-
логия». Әр мамандықтың жұмыс бағдарла-
масына осы заманғы элективті курстар, пси-
хологиялық-педагогикалық практикумдар 
енгізілген.

2-ші курстан бастап студенттер зерттеу 
жұмысымен айналыса бастайды. 2003 жыл-
дан бері студенттер психология пәнінен 
Республикалық студенттік олимпиадаға қа-
тысады. 2002  және 2005 жылы аға оқыту-
шы Е.Б.Гумель жетекшілік еткен саз-
педагогика факультеті студенттерінің ко-
мандасы психологиядан Республикалық сту-
денттік олимпиаданың жеңімпаздары болды. 
2010 жылы «Психология» мамандығында оқи-
тын  студент О.В. Коваленко ҚР Алғашқы Прези-
денті Қорының жеңімпазы болды.

Жыл сайын кафедрада аға оқытушылар 
Д.В.Лазаренко, С.В.Курбатова, Н.И. Волчкова-
ның жетекшілік етуімен осы заманғы дефектоло-
гия мен психологияның өзекті мәселелері бо-

педагогики, которая в дальнейшем была переи-
менована в кафедру «Педагогики и психологии», 
а в 2006 году она была разделена на две самосто-
ятельных кафедры «Психологии» и «Педагоги-
ки».

В разные годы кафедру возглавляли А.С. Вья-
лицин, В.П. Матвейчев, И.П. Ширин, И.И. 
Шинкаренко, Я.И. Носков, А.Д. Пахомов, 
Л.В. Никитенкова, М.И. Искакова, М.Т. 
Дзюба, В.А. Хрущев, Л.А. Трошина, Пусто-
валова Н.И. 

С 2010 года кафедру возглавляет канди-
дат педагогических наук, доцент А. К. Има-
нов. 

Кафедра Психологии
На кафедре работают опытные  препода-

ватели, среди которых Н.И. Пустовалова - 
профессор,  кандидат педагогических наук, 
Л.А. Богунов - кандидат психологических 
наук, М. Д. Мурзабаева – кандидат меди-
цинских наук и 13 магистров различных на-
учных направлений. В настоящее время пре-

подаватели кафедры ведут занятия на всех фа-
культетах университета. Для повышения на-
учного потенциала на кафедре открыта магис-
тратура по специальности «Педагогика и психо-
логия». У преподавателей есть возможность по-
вышения квалификации в ведущих вузах Рес-
публики Казахстан и России. 

На кафедре работают  методические секции: 
«Педагогика и психология» (рук. А.В. Папуши-
на), «Дефектология» (рук.  С. В. Курбатова).

На кафедре ведется подготовка студентов по 3 
специальностям: «Психология», «Педагогика и 

психология», «Дефектология». Рабочий план 
каждой специальности включает в себя совре-
менные элективные курсы, психолого-
педагогические практикумы. 

Уже со 2 курса студенты начинают заниматься 
исследовательской работой. С 2003 года студен-
ты участвуют в Республиканской студенческой 
олимпиаде по психологии. В 2002г. и 2005г. ко-
манда студентов музыкально-педагогического 

«Бренд» вокалды-аспаптар ансамблі
Вокально-инструментальный ансамбль «Бренд»

«Шертер» фольклорлық ансаблі
Фольклорный ансамбль «Шатер»
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йынша студенттік ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренциялар өткізіліп тұрады. 

Психология кафедрасы Білім беру департа-
менті, СҚО бойынша балалар құқығын қорғау 
жөніндегі департамент, СҚО бойынша қылмыс-
тық-атқару жүйесі департаменті және облыстың 
білім беру мекемелерімен тығыз  байланыс жа-
сайды: мектеп психологтарына арналған әдісте-
мелік семинарлар, тақырыптық ата-аналар жина-
лыстарын өткізіп, М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ-дың Қайта даярлау және біліктілікті арт-
тыру институтына, Әскери институт және т.б. 
оқытушыларының біліктілігін арттыруды ұйым-
дастыруға көмектеседі. Психология кафедрасы 
сөйлеуінде ақауы бар оқушыларға көмек көрс-
ететін студенттік логопедтік зертхана жұмыс 
істейтін «Дарын» мектеп лицейімен де тығыз 
байланыс жасайды. 2011 жылдан  бері «№ 8 эсте-
тикалық  тәрбие беру мектеп-кешені» ММ жа-
нында кафедра филиалы жұмыс істейді. Кафед-
раның аға оқытушысы Л.А. Филиппова мен мек-
теп психологы А.О.Мусина студенттер, болашақ 
педагог-психологтар бойында кәсіптік дағды қа-
лыптастыру жолында зор еңбек етуде.   

Бастауыш оқыту әдістемесі кафедрасы 1978 
жылдың 28 шілдесінде ашылды. Оның алғашқы 
меңгерушісі  И.П. Ширин, кейін педагогика ғы-
лымдарының кандидаты, доцент И.И. Шинка-
ренко болды. 1989 жылы бастауыш оқытудың пе-
дагогикасы мен әдістемесі кафедрасының меңге-
рушісі қызметіне педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Т.П. Кучер тағайындалды. Же-
ке әдістерді оқытудағы өзекті мәселелерді шешу 
барысында сабақты кафедра оқытушылары 
өткізе алатын сынып-зертханалар ашу идеясы ту-
ындайды. Сол кезде  сынып-зертханалар ашуда 
кафедра меңгерушісі И.И. Шинкаренко,  М.Т. 
Дзюба  көп көмек көрсетті. 1982 жылы Петро-
павл қаласының №7 орта мектебі базасында сы-
нып-зертхана ашылып, онда кафедра оқытушы-
лары Г.М. Полякова мен В.И. Ермоленко сабақ 
берді.  1985 жылдың қыркүйек айында Петро-
павл қаласының №7  орта мектебінен  БОПӘ 
бөлімі студенттерімен сабақ жүргізуге арналған 
сынып бөлінді. Ол екінші сынып-зертхана әрі сту-
денттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйым-
дастыру, жеке әдістемелер бойынша зертхана-
лық тәжірибелік сабақтар, ашық сабақтар өткізу, 
студенттердің педагогикалық тәжірибеден өтуі 
мен оқытушылардың әдістемелік және педа-
гогтік шеберліктерін жетілдіруге мүмкіндік бе-
ретін базаға айналды. 

Көп жылдар бойы кафедраның біраз оқыту-
шылары А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 
мемлекеттік университеті жанындағы шағын 
комплектілі мектептер үшін мұғалімдер даярлау 
бойынша Республикалық оқу әдістемелік 
бірлестік жұмысына белсенді қатысты. Қоста-

факультета под руководством старшего препода-
вателя Е.Б.Гумель являлись победителями Рес-
публиканской студенческой олимпиады по пси-
хологии. В 2010 году студентка специальности 
«Психология» О.В. Коваленко стала победитель-
ницей Фонда Первого Президента РК.

Ежегодно на кафедре проводятся студенчес-
кие научно-практические конференции по акту-
альным проблемам современной дефектологии и 
психологии под руководством старших препода-
вателей Лазаренко Д.В., Курбатовой С.В., Вол-
чковой Н.И. 

Кафедра психологии тесно сотрудничает с Де-
партаментом образования, Департаментом по за-
щите прав детей по СКО, Департаментом уго-
ловно-исполнительной системы по СКО и обра-
зовательными учреждениями области: организу-
ет и проводит методические семинары для пси-
хологов школ, тематические родительские со-
брания; оказывает помощь ИППК при СКГУ им. 
М. Козыбаева в организации повышения квали-
фикации преподавателей университета, Военно-
го Института и др. Тесная связь у кафедры психо-
логии со школой-лицеем «Дарын», в которой ра-
ботает студенческая логопедическая лаборато-
рия по оказанию помощи учащимся с нарушени-
ями речи. При ГУ «Школа-комплекс эстетичес-
кого воспитания № 8» с 2011 года работает фили-
ал кафедры. Старший преподаватель кафедры 
Л.А. Филиппова и психолог школы А.О. Мусина 
прививают практические профессиональные на-
выки  студентам, будущим педагогам-
психологам.  

 Кафедра методики начального обучения была 
открыта 28 июля 1978 года. Ее первыми руково-
дителями  были И.П. Ширин, затем кандидат пе-
дагогических наук доцент И.И. Шинкаренко. В 
1989 году заведующей кафедрой педагогики и ме-
тодики начального обучения была назначена кан-
дидат  педагогических наук, доцент Т.П. Кучер. 
В процессе решения актуальных проблем в пре-
подавании частных методик  возникла идея со-
здания  класса-лаборатории, уроки в котором 
проводились бы преподавателями кафедры. Боль-
шую помощь в организации класса-лаборатории 
оказали в свое время зав. кафедрой И.И. Шинка-
ренко, М.Т. Дзюба. В 1982 году был создан класс-
лаборатория на базе средней школы №7 г. Петро-
павловска, учителями которого стали преподава-
тели кафедры Г.М. Полякова и В.И. Ермоленко. В 
сентябре 1985г. в СШ №7 Петропавловска был 
выделен класс для проведения учебных занятий 
со студентами отделения ПМНО, который  стал 
вторым классом-лабораторией, а также базой 
для научно-исследовательской работы студен-
тов, проведения лабораторно-практических заня-
тий по частным методикам, прохождения педа-
гогической практики студентов, проведения от-
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най облыстық білім беру департаменті 1994-
2002 жылдар аралығында жыл сайын шағын ком-
плектілі мектеп мұғалімдерін даярлау, қайта да-
ярлау және  біліктіліктерін арттырудың ма-
змұнын, формалары мен әдістерін анықтау мақ-
сатында «Білім беру» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде республикалық семинарлар өткізді. 

2001-2004 жылдары а.ш.ғ.к., доцент Зверячен-
ко В.М., аға оқытушы Әшімов Ж.М. кафедра мең-
герушісінің міндетін атқарды.

2001 жылы университетте «Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың педагогикасы және  әдісте-
месі» мамандығы ашылуына байланысты БОПӘ 
кафедрасының атауы «Бастауыш және мектепке 
дейінгі білім берудің теориясы мен әдістемесі» 
(БМБТӘ) болып өзгертілді. Педагогика ғылым-
дарының кандидаты, доцент Т. П. Кучер басқар-
ған ұжымда СҚМУ профессоры В. И. Любушин, 
докторант Г. А. Садықова, ғылым кандидаттары, 
доценттер Н. Д. Щеткина мен В. М. Зверяченко, 
тоғыз аға оқытушы, мектеп пен жоғары оқу 
орнында жұмыс тәжірибесі бар Л.А. Морозова, 
Г.М. Полякова, Т.И. Крючкова, Н.В. Смолянино-
ва, , Т.В. Ускова, Л.Н. Черкасова сияқты оқыту-
шылар  жұмыс істеді. 

2003 жылы БМБТӘ кафедрасының жанынан 
«Білім мен тәрбиенің теориясы және әдістемесі» 

крытых уроков и совершенствования методичес-
кого и педагогического мастерства преподавате-
лей.  

Многие годы все члены кафедры активно учас-
твовали в работе Республиканского учебно-
методического  объединения по подготовке  учи-
телей для малокомплектных  школ при Коста-
найском  государственном университете  им. А. 
Байтурсынова.  Костанайский областной депар-
тамент образования ежегодно  с 1994 по 2002 г.г. 

проводил республиканские семина-
ры в контексте государственной про-
граммы «Образование» для опреде-
ления содержания, форм и методов 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации учителей для 
малокомплектных школ. Все мето-
дисты кафедры принимали в них ак-
тивное участие. 

В 2001- 2004 годы году обязан-
ности заведующего кафедрой ис-
полняли к.с.х.н., доцент Зверяченко 
В.М., старший преподаватель 
Ашимов Ж.М. 

В связи с открытием в 2001 году 
специальности «Педагогика и мето-
дика дошкольного воспитания и об-
учения»  («ПМДВО») кафедра 
ПМНО была переименована в ка-
федру «Теория и методика началь-
ного и дошкольного образования», 
руководила которой к.п.н., доцент 
Т.П. Кучер. Кафедра была уком-
плектована специалистами высокой 
квалификации. В ее составе труди-
лись профессор СКГУ, к.ф.н. В.И. 
Любушин, к.п.н., доцент  Т.П. Ку-
чер, к.п.н. Н.Д. Щеткина и к.с.-х.н.  
В.М. Зверяченко, 9 старших препо-
давателей, имеющих опыт работы в 
школе и вузе: Л.А. Морозова, Г.М. 
Полякова, Т.И. Крючкова, Н.В. Смо-

лянинова, , Т.В. Ускова, Л.Н. Черкасова.
Кафедра теория и методика начального обуче-

ния
В 2003 году при кафедре ТМНДО была откры-

та аспирантура по специальности «Теория и ме-
тодика обучения и воспитания». Выпускница ас-
пирантуры А.Н. Саржанова в январе 2006 году за-
щитила диссертацию на соискание кандидата пе-
дагогических наук по проблеме индивидуально-
дифференцированного обучения и с 2009 года ру-
ководит кафедрой ТМНДО.

В настоящее время кафедра укомплектована 
специалистами высокой квалификации, из них 6 
кандидатов наук (к.п.н. - Саржанова А.Н., Кучер 
Т.П., Квасных Г.С., Альмагамбетова Л.С., к.ф.н. – 
Ашимов Ж.М., Ибраева К.И.),  4 магистра (Тука-
чева Н.М., Бектемисова А.У., Барановская О.М., 

«Мелос» вокалды ансамблі · Вокальный ансамбль «Мелос»
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мамандығы бойынша аспирантура ашылды. 
Аспирантура түлегі А.Н.Саржанова 2006 жылы 
қаңтар айында жекелей-дифференцияланған 
білім беру мәселесі бойынша педагогика ғылым-
дарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 
диссертация қорғап, 2009 жылдан БМБТӘ ка-
федрасын басқарады.

Бүгінгі күні кафедрада жоғары білікті маман-
дар, оның ішінде 6 ғылым кандидаты (п.ғ.к., - 
Саржанова А.Н., Кучер Т.П., Квасных Г.С., Әлма-
ғамбетова Л.С., ф.ғ.к. – Әшімов Ж.М., Ибраева 
К.И.),  4 магистр (Тукачева Н.М., Бектемісова 
А.У., Барановская О.М., Сильченко А.В.) жұмыс 
істейді, 2 оқытушы Омбы педагогикалық уни-
верситетінің магистратурасында оқиды 
(Айтымова А.М., Уәлиева Н.Т.).

Жыл сайын кафедра оқытушылары мектепке 
дейінгі білім беру мекемелері қызметкерлері, бас-
тауыш сынып мұғалімдері, мектеп директорла-
ры мен оқу ісінің меңгерушілері, әдіскерлер, мек-
тепке дейінгі білім беру мекемелерінің меңге-
рушілерін қатыстырып, «12 жылдық білім беру-
ге көшу жағдайында бастауыш деңгей оқушыла-
рының оқу үлгерімдерін бағалауды ұйымдасты-
ру», «Бастауыш және мектепке дейінгі білімдегі 
инновациялық қызмет» тақырыптарына ғылыми 
семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстел ба-
сындағы кездесулер ұйымдастырып өткізеді. 

Кафедраның негізгі ғылыми бағыттары мек-
тепке дейінгі және бастауыш білімнің өзекті 
мәселелерін зерттеу болып табылады. Осы бағыт 
шеңберінде келесі тақырыптар бойынша зертте-
улер жүргізілуде: «Мектеп жасына дейінгі бала-
ның математикалық ұғымын қалыптастырудың 
өзекті мәселелері» (п.ғ.к., профессор Пустовало-
ва Н.И.); «Бастауыш сынып оқушыларын оқуға 
үйретудің жекелей-дифференцияланған жүйесі» 
(п.ғ.к., доцент Саржанова А.Н.); «Пәнаралық бай-
ланыс жағдайында орыс тілі сабағында бастау-
ыш сынып оқушысының тілдік әрекетін қалып-
тастыру» (п.ғ.к. Квасных Г.С.); «Ақпаратты жеке-
леу және қабылдау негізінде бастауыш сынып 
оқушысына математиканы үйрету әдістемесі» 
(п.ғ.к.. Әлмағамбетова Л.С.); «Бастауыш сынып 
оқушысын билингвальды оқыту» (ф.ғ.к. Ибраева 
К.И.).

Кафедрада білім беру барысында студент-
тердің өз бетімен ғылыми жұмыспен айналысу-
ына баса назар аударылады. Кафедра жанында 
«Эврика» студенттік ғылыми қоғамы жұмыс 
істейді. Студенттер факультеттік, жоғары оқу 
орындық ғылыми-тәжірибелік конференциялар-
ға, дөңгелек үстел басындағы кездесулерге, рефе-
раттар байқауына қатысады. Студенттер жыл са-
йын студенттердің ғылыми жұмыстарының рес-
публикалық байқауына қатысып, жүлделі орын-
дарға ие болады.

2010 жылдың қазанында БМБТӘ кафедрасын-

Сильченко А.В.), 2 преподавателя, обучаются в 
магистратуре Омского педагогического универ-
ситета (Айтымова А.М., Уалиева Н.Т.). 

Ежегодно преподаватели кафедры проводят на-
учные семинары, организуют конференции,  
круглые столы, в которых принимают участие 
практические работники ДОУ, учителя началь-
ных классов, директора, завучи школ, методис-
ты, заведующие ДОУ: «Организация оценивания 
учебных достижений учащихся начального эта-
па обучения в условиях перехода на 12-летнее об-
разование», «Инновационная деятельность в на-
чальном и дошкольном образовании», «Обеспе-
чение преемственности в УК «Школа – мини-
центр» и другие.

Основным научным направлением кафедры яв-
ляется изучение актуальных проблем дошколь-
ного и начального образования. В рамках этого 
направления проводятся исследования по следу-
ющим темам: «Актуальные проблемы формиро-
вания математических представлений  у дош-
кольников» (к.п.н., профессор Пустовалова 
Н.И.); «Индивидуально-дифференцированная 
система обучения чтению  младших школьни-
ков» (к.п.н., доцент Саржанова А.Н.); «Формиро-
вание речевой деятельности младшего школьни-
ка на уроках русского языка в условиях межпред-
метных связей» (к.п.н. Квасных Г.С.); «Методика 
обучения математике младших школьников на 
основе индивидуализации и восприятия инфор-
мации» (к.п.н. Альмагамбетова Л.С.); «Билин-
гвальное обучение младших школьников» 
(к.ф.н. Ибраева К.И.).

В 2005-2006  учебном году на кафедре откры-
ты современные кабинеты начальных классов и 
изоискусства, в которых  сосредоточены научно-
методические материалы по теории и практике 
образования в период начального  обучения. 

Образовательный  процесс на кафедре строит-
ся с опорой на самостоятельную научную дея-
тельность студентов. При кафедре действует сту-
денческое научное общество «Эврика». Студен-
ты участвуют в научно-практических конферен-
циях, круглых столах кафедры, факультета и  ву-
за, конкурсах рефератов. Ежегодно наши студен-
ты становятся призерами республиканских кон-
курсов научных студенческих работ. 

В октябре 2010 года на кафедре ТМНДО от-
крыт, который является учебно-научно-
методическим объединением и действует на базе 
школы-лицея «Дарын» г.Петропавловска СКО. 
Филиал кафедры был создан для систематизации 
и обобщения полученных студентами теорети-
ческих знаний, совершенствования профессио-
нальных навыков непосредственно на лабора-
торных занятиях и занятиях СРСП в начальных 
классах школы-лицея «Дарын». Студенты спе-
циальности ПМНО при посещении филиала ка-
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да  «Дарын» мектеп-лицейі базасында жұмыс 
істейтін оқу-ғылыми-әдістемелік бірлестік 
ашылды.  Кафедра филиалы «Дарын» мектеп-
лицейінің бастауыш сыныптарында зертхана-
лық сабақтар мен СОӨЖ сабақтарында студент-
тердің теориялық білімдерін жүйелендіру және 
қорытындылау, кәсіби дағдыларын  жетілдіру 
мақсатында құрылған. БОПӘ мамандығының 
студенттері кафедра филиалына барғанда баста-
уыш сыныптардың оқу-тәрбие жұмыстарын ба-
қылап, зертханалық сабақтарда үздік мұға-
лімдердің тәжірибелерімен танысуға, СОӨЖ са-
бақтарында алған теориялық білімдерін іс 
жүзінде жүзеге асырып көруге, практикалық дағ-
дыларын педагогикалық тәжірибе кезінде 
жетілдіруге мүмкіндік алады.

Кафедра педагогтарының мақалалары түрлі 
деңгейдегі ғылыми–тәжірибелік конференция 
материалдарында (соның ішінде, Болгария, 
Польша, Чехия, Украина), сондай-ақ «Қазақ-
ст анның баст ауыш мектебі» ,  «Біл ім-
Образование», «Білім берудегі менеджмент» 
және т.б. сияқты  білім беру және ғылым саласын 
бақылау комитеті мақұлдаған журналдарда жари-
яланып тұрады.

Жыл сайын кафедрада «Мектепке дейінгі 
білім мен тәрбие» және «Бастауыш білімнің педа-
гогикасы мен әдістемесі» мамандығының сту-
денттеріне арналған ғылыми- тәжірибелік кон-
ференциялар өткізіледі. Оған бастауыш сынып 
мұғалімдері мен мектепке дейінгі мекеме тәрби-
ешілері шақырылады.

«Бастауыш және мектепке дейінгі білімнің тео-
риясы мен әдістемесі» кафедрасы және Қазақ-
стан мен Ресей кафедралары арасында өзара ын-
тымақтастық орнаған. Осы ынтымақтастық шең-
берінде бірлескен басылымдар, сынақ ісінен өту, 
студенттердің академиялық ұтқырлығы және т.б. 

федры имеют возможность наблюдать за учебно-
воспитательным процессом начальных классов, 
изучать и обобщать опыта работы лучших учите-
лей на лабораторных занятиях, отрабатывать тео-
ретические знания на пробных уроках в рамках 
СРСП, совершенствовать практические навыки 
в период педагогической практики.

Педагоги кафедры публикуют свои исследова-
ния в материалах научно-практических конфе-
ренциях различного уровня (в том числе и зару-
бежных – Болгария, Польша, Чехия, Украина), а 
также в журналах одобренных комитетом по кон-
тролю в сфере образования и науки, таких как 
«Начальная школа Казахстана», «Профессионал 
Казахстана», «Білім-Образование», «Менед-
жмент в образования» и др.

Ежегодно на кафедре проводятся научно-
практические конференции для студентов спе-
циальности «Дошкольное обучение и воспита-
ние» и «Педагогика и методика начального об-
учения» на которые приглашаются учителя на-
чальных классов и воспитатели дошкольных 
учреждений.

Кафедра «Теории и методики начального и 
дошкольного образования» осуществляет взаим-
ное сотрудничество с родственными кафедрами 
вузов Казахстана и России. В рамках сотрудни-
чества решаются вопросы совместных публика-
ций, прохождение стажировок, академической 
мобильности студентов и т.д. Непрерывно ведет-
ся деятельность по расширению договорной 
основы сотрудничества с кафедрами казахстан-
ских и зарубежных вузов.

Кафедра ТМНДО сотрудничает с ДОУ и шко-
лами г. Петропавловска и области. Данное со-
трудничество реализуется через издание учебно-
методических материалов (УМП, статей, докла-
дов международных, республиканский, регио-
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мәселелер шешім табады. Қазақстандық және 
шетелдік жоғары оқу орындарының  кафедрала-
рымен ынтымақтастық жөніндегі келісім негізін 
кеңейту шаралары үздіксіз жүргізіліп отырады.

БМБТӘ кафедрасы Петропавл қаласы мен об-
лыстың мектепке дейінгі мекемелері және  мек-
тептерімен тығыз байланыс жасайды. Аталмыш 
байланыс білім беру мекемелері мен кафедра-
ның профессор-оқытушылар құрамының оқу-
әдістемелік материалдарды (ОӘҚ, мақалаларды, 
халықаралық, республикалық, аймақтық ғылы-
ми-тәжірибелік конференциядағы баяндамалар-
ды және т.б.) басып шығаруы, мектептің бастау-
ыш сынып мұғалімдері мен мектепке дейінгі ме-
кеме, шағын орталық тәрбиешілеріне түрлі жеке 
әдістемелер бойынша  әдістемелік көмек көрс-
ету, кафедраның профессор-оқытушылар құра-
мының  мектептің бастауыш сынып мұғалімдері 
мен мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілерінің 
әдістемелік бірлестіктеріне қатысуы және т.б. 
түрінде жүзеге асырылады.

Саз пәндері кафедрасы 1978 жылы Көкшетау, 
Қостанай және Солтүстік Қазақстан облысының 
жалпы орта білім беретін мектептері үшін жоға-
ры білімді музыка пәнінің мұғалімдерін даярлау 
қажеттілігі туындауына байланысты ашылған бо-
латын. 30 жыл ішінде Қазақстанның музыкалық 
білім мен мәдениетін дамытуға зор үлес қосып 
келе жатқан көптеген мамандар даярланды. Әр 
жылдары саз кафедраларының саны өзгеріп от-
ырды және оларды В.И. Мартыненко, З.Н. Дын-
кин, т.ғ.к., проф. А.Е. Слезко, Н.Б. Дивинская, 
п.ғ.к., доц. Н.А. Афонина, В.Г. Хлыстун, доц. 
Ю.В.Колчин,  Р.А. Кашенева сынды біздің ай-
мақтың белгілі музыкалық мәдениет қайраткер-
лері басқарды. 

Бүгінгі күні кафедраны педагогика ғылымда-
рының кандидаты, доцент, ПБХҒА (МАНПО) 
мүше-корреспонденті, музыкалық білім тарихы 
жөніндегі халықаралық Ғылыми Кеңестің 
м ү ш е с і  Г. А . Кол е с н и ко ва  б а с қ а р а д ы .   
Г.А.Колесникова – алдыңғы ұстаздар қалдырған 
дәстүрді жалғастыруға, кафедраның кәсіптік 
және мәдени-шығармашылық қызметі шоғырла-
рын, республикадағы музыкалық білім берудің 
барлық салаларымен мейлінше тығыз интегра-
цияны, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық-
ты жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейтуге тыры-
сатын тәжірибелі ұстаз. Кафедра саз-педагогика 
факультетінің құрамына кіреді.

Саз пәндері кафедрасында әр жылдары келесі 
мамандықтар бойынша мамандар даярланды: ән 
мұғалімі, ән және бастауыш сынып мұғалімі, ән 
мұғалімі және тәрбие жұмысының әдіскері, 
дәстүрлі музыкалық орындаушылық, вокалдық 
өнер, музыкалық білім бакалавры. Петропавл, 
Көкшетау, Шортанды қалаларының педагогика-
лық колледж, өнер колледждерімен орнатылған 

нальных научно-практических конференций и 
т.д.) педагогами образовательных учреждений и 
ППс кафедры, оказание методической помощи 
учителям начальных классов школы и воспита-
телям ДОУ, мини-центров по различным час-
тным методикам, участие ППс кафедры в работе 
МО учителей начальных классов школы, воспи-
тателей ДОУ и т.п.

Кафедра музыкальных дисциплин открыта в 
1978 году в связи с необходимостью подготовки 
учителей музыки с высшим образованием для об-
щеобразовательных школ Кокчетавской, Куста-
найской и Северо-Казахстанской областей. За 30 
лет было подготовлено много специалистов, ко-
торые вносят свою лепту в развитие музыкаль-
ного образования и культуры Казахстана. В раз-
ные годы количество музыкальных кафедр изме-
нялось, и их возглавляли известные деятели му-
зыкальной культуры нашего региона – В.И. Мар-
тыненко, З.Н. Дынкин, к.и.н., проф. А.Е. Слезко, 
Н.Б. Дивинская, к.п.н., доц. Н.А. Афонина, В.Г. 
Хлыстун, доц. Ю.В.Колчин,  Р.А. Кашенева. 

Кафедра  музыкальных дисциплин 
В настоящее время заведует кафедрой – 

Г.А.Колесникова, кандидат педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент МАНПО, член меж-
дународного Научного Совета по истории музы-
кального образования, которая стремится про-
должить традиции, заложенные её предшествен-
никами, расширить спектры профессиональной 
и культурно-творческой деятельности кафедры, 
более тесной интеграции со всеми звеньями му-
зыкального образования внутри республики, а 
также возможности реализации международно-
го сотрудничества. Кафедра  входит в состав му-
зыкально-педагогического факультета. 

Что всегда отличало кафедру музыкальных 
дисциплин, так это постоянный поиск новых пу-
тей развития, ведь ремеслу педагога-музыканта 
научить достаточно сложно. На кафедре в разные 
годы осуществлялась подготовка по специаль-
ностям: учитель пения, учитель пения и началь-
ных классов, учитель пения и методист по воспи-
тательной работе, традиционное музыкальное 
исполнительство, вокальное искусство, бака-
лавр музыкального образования. Многолетнее 
сотрудничество с педагогическими колледжами, 
колледжами искусств городов Петропавловска, 
Кокшетау, Щучинска позволило создать систему 
непрерывного, профессионального образова-
ния, включающую скорректированные учебные 
планы и программы и перейти на сокращённые 
сроки обучения выпускников колледжей и учи-
лищ.

Научный потенциал кафедры позволяет реа-
лизовать в учебном процессе все педагогические 
курсы, предусмотренные государственным стан-
дартом, а также элективные курсы, разработан-
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көпжылдық ынтымақтастық түзетілген оқу жос-
парлары мен бағдарламалар қамтылған үздіксіз, 
кәсіби білім жүйесін қалыптастыруға және кол-
ледж, училище түлектеріне қысқартылған 
мерзім ішінде білім беруге көшуге мүмкіндік 
берді.

Кафедраның ғылыми әлеуеті оқу үрдісінде 
мемлекеттік стандартта қарастырылған барлық 
педагогикалық курстарды, сондай-ақ оқытушы-
лардың ғылыми жұмыстарына негізделген элек-
тивті курстарды жүзеге асыруға мүмкіндік бе-
реді. Кафедра оқытушылары халықаралық және 
республикалық конференцияларға қатысып, пе-
дагог-музыканттарды кәсіби деңгейде даярлау 
мәселесі бойынша ғылыми басылымдар дайын-
дайды. 2011 жылы аға оқытушы М.Т. Қоспанова 
мен оқытушы Т.М. Журавлёва магистерлік дис-
сертация қорғады. Аға оқытушы Н.В. Зайцева, 
оқытушы Ж.Ж. Құлжанова, ассистент Л.А. Ефи-
мина, концертмейстер Е.Г. Хван ОММПУ магис-
тратурасында, ал аға оқытушы Ж.А. Мұқатаева 
А.Мырзахметов атындағы Көкшетау универси-
тетінің магистратурасында білім алуда.

Кафедрада тату, өзіне, студенттерге талап қоя 
білетін, әрқашан кәсіптік жағынан дамуға тыры-
сатын ұжым қалыптасқан. Кафедра оқытушыла-
рының (Ж.А. Мұқатаева, Ж.Ж. Құлжанова, Т.Н. 
Дягилева, Н.В. Зайцева, И.Е. Балабанова, С.З. 
Асылбаева) мамандарды практикалық жағынан 
даярлау тәжірибелері мол және олар Петропавл 
қаласының түрлі шығармашылық ұжымдарында 
қызмет ете отырып, өздерінің оқытушылық қыз-
метін орындаушылық қызметпен ұштастыра 
біледі, сондай-ақ түрлі орындаушылық шеберлік 
және шығармашылық көркемөнерпаздар байқау-
ларына қазылар алқасы ретінде қатысады. 

Музыкалық аспаптарда ойнауға үйрету, хорға 
дирижерлік ету, вокалдық класс, концертмей-
стерлік класс және т.б. маңызды музыкалық 
білім беру пәндері бойынша даярлықты жүзеге 
асыратын түрлі шығармашылық мамандықтар-
дың музыкант оқытушыларының бір ұжымға 
бірігуі бұл кафедраны ерекшелендіріп тұрады. 

ные преподавателями на основе их научных инте-
ресов. Преподаватели кафедры  участвуют в меж-
дународных и республиканских конференциях, 
готовят научные публикации  по проблемам про-
фессиональной подготовки педагогов-
музыкантов. В 2011 г. защитили магистерские 
диссертации ст.преподаватель М.Т. Куспанова, 
преподаватель Т.М. Журавлёва.  Продолжают об-
учение в магистратуре  ОМГПУ  ст. преподава-
тель Н.В. Зайцева, преподаватель  Ж.Ж. Кулжа-

нова,  ассистент Л.А. Ефимина, концертмейстер 
Е.Г. Хван, в магистратуре КУАМ старший препо-
даватель Ж.А. Мухатаева. 

 На кафедре сложился дружный, требователь-
ный к себе и студентам, стремящийся к профес-
сиональному росту, динамично развивающийся 
коллектив. Преподаватели  кафедры (Ж.А. Муха-
таева,    Ж.Ж. Кулжанова, Т.Н. Дягилева, Н.В. 
Зайцева, И.Е. Балабанова, С.З. Асылбаева) име-
ют большой опыт в практической подготовке спе-
циалистов и успешно сочетают преподавате-
льскую деятельность с исполнительской, рабо-
тая в творческих коллективах Петропавловска, а 
также участвуют в жюри конкурсов исполните-
льского мастерства и художественной самодея-
тельности.  

Специфика кафедры определяется объедине-
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Оқытушылар ұжымы өз қызметінде практика-
лық бағыттылықты күшейту, оқу үрдісіне оқыту-
дың жаңа формалары мен әдістерін енгізу мақса-
тында дәріс курстарын үнемі жетілдіре отырып, 
оқытуды білім берудің қазіргі тенденцияларына, 
атап айтқанда мультимедиялық тұсаукесерлерді, 
оқытудың жаңа технологияларын қолдану, музы-
калық компьютерлік бағдарламаларды зерттеу, 
осы заманғы дыбыс шығару құралдарымен 
жұмыс істей алу дағдысын арттыруға (доц. Г.А. 
Колесникова, доц. Н.А. Афонина, аға оқытушы 
И.Е. Балабанова, аға оқытушы Н.В. Зайцева, аға 
оқытушы А.А. Слезко) сәйкес жүзеге асыруға ты-
рысады.  Университет басшылығы осы заманғы 
жаңа музыкалық аспаптар алып, кафедраның ма-
териалдық базасын жақсартуға үнемі назар ауда-
рып отырады. 

Кафедра қаланың, облыстың және республи-
каның білім беру мекемелерімен тығыз байла-
ныс жасайды. Кафедраның алдыңғы қатарлы ма-
мандары (доц. Г.А. Колесникова, доц. Н.А. 
Афонина, Ж.А. Мұқатаева, В.Г. Хлыстун, А.А. 
Слезко, Н.В. Зайцева), музыкалық білім берудің 
қазіргі мәселелері бойынша облыс мұғалімдер-
іне арнап мемлекеттік және орыс тілінде әдісте-
мелік семинарлар өткізеді. Семинар қорытын-
дысы бойынша ғылыми мақалалар жинағы шыға-
рылады. Оқытушылардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелері элективті пәндер 
курсы түрінде оқу үрдісіне енгізіліп, студенттер 
алған білімдерін тәжірибеде жүзеге асырады. Ка-
федра мектеп оқушыларына эстетикалық білім 
беру, мектеп мұғалімдерінің кәсіптік деңгей-
лерін көтеру, өнер саласындағы педагогика ғылы-
мының жетістіктері тәжірибесімен алмасу сияқ-
ты университет қызметінде қызығушылық туды-
ратын негізгі бағыттар бойынша музыкалық мек-
теп, өнер мектептерінің облыстық директорлар 
кеңесімен бірігіп жұмыс істейді.  2011 жылдың 
қарашасында «Музыкалық білім берудің осы за-
манғы аспектілері» тақырыбында Қазақстан мен 
Ресейдің алдыңғы қатарлы ғалымдарының, атап 
айтқанда п.ғ.д., профессор, ПБХҒА (МАНПО) 
вице-президенті Э.Б. Абдуллин (МПМУ, Мәскеу 
қ.) мен п.ғ.д., профессор, ПБХҒА академигі Р.Р. 
Джердималиеваның (Т. Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА, Алматы қ.). қатысуымен білім беру ме-
кемелерінің педагогтарына арналған аймақтық 
семинар өткізілді.

Аға оқытушы А.А. Слезко болашақ музыка 
пәнінің мұғалімдерін бірінші курстан ізде-
німпаздыққа жетелей отырып, студенттердің ғы-
лыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік етеді. 
ҚР студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары-
ның республикалық байқауының қорытындысы 
бойынша келесі студентер жүлделі орындарға ие 
болды: Е. Шныр (жетекшісі. п.ғ.к., доцент Г.А. 
Колесникова) - III дәрежелі диплом, С. Бешимова 

нием преподавателей музыкантов разных твор-
ческих специальностей, обеспечивающих под-
готовку по важнейшим в музыкальном образова-
нии предметам: обучении игре на музыкальных 
инструментах, хоровому дирижированию, во-
кальному классу, концертмейстерскому классу и 
др. Коллектив преподавателей в своей работе 
стремится строить обучение в соответствии с со-
временными тенденциями в образовании, посто-
янно обновляя лекционные курсы в плане усиле-
ния практической направленности, интенсифи-
кации процесса обучения и внедрения новых 
форм и методов обучения. Это использование 
мультимедийных презентаций, имитационных 
технологий обучения, изучение музыкальных 
компьютерных программ, навыки работы с со-
временной звуковоспроизводящей аппаратурой 
(доц. Г.А. Колесникова, доц. Н.А. Афонина, ст. 
пр. И.Е. Балабанова, ст.пр. Н.В. Зайцева, ст. преп. 
А.А. Слезко). Руководство Университета забо-
тится об улучшении материальной базы кафед-
ры, приобретая современные, обладающие боль-
шими исполнительскими возможностями, музы-
кальные инструменты 

Кафедра поддерживает тесные связи с учреж-
дениями образования города, области и респуб-
лики. Ведущие специалисты кафедры проводят 
методические семинары на государственном и 
русском языках  для учителей области по совре-
менным проблемам музыкального образования 
(доц. Г.А. Колесникова, доц. Н.А. Афонина, Ж.А. 
Мухатаева.,   В.Г. Хлыстун, А.А. Слезко, Н.В. 
Зайцева), по итогам семинаров издаются сборни-
ки научных статей. Результаты научно-
исследовательской работы преподавателей внед-
ряются в учебный процесс в виде разработанных 
курсов элективных дисциплин, а полученные зна-
ния студенты реализуют в последующей практи-
ческой деятельности. Кафедра сотрудничает с об-
ластным советом директоров музыкальных, худо-
жественных школ, школ искусств по основным 
направлениям, представляющим интерес в дея-
тельности университета – это эстетическое об-
учение школьников, повышение профессио-
нального уровня учителей школ, обмен опытом 
лучших достижений педагогической науки в об-
ласти искусств. В ноябре 2011 г. был проведён ре-
гиональный семинар для педагогов образова-
тельных учреждений на тему: «Современные ас-
пекты музыкального образования» с участием ве-
дущих учёных России и Казахстана - д.п.н., про-
фессора, вице-президента МАНПО Э.Б. 
Абдуллина (МПГУ, г. Москва) и д.п.н., проф., ака-
демика МАНПО Р.Р. Джердималиевой (КазНАИ 
им. Т. Жургенова, г. Алматы).

Старший преподаватель А.А. Слезко руково-
дит научно-исследовательской работой студен-
тов, с первого курса приобщая будущих учите-
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(жетекшісі  аға оқытушы М.Т. Қоспанова) – III 
дәрежелі диплом, В. Серебряков ( жетекшісі 
п.ғ.к., доцент Г.А. Колесникова) - I дәрежелі дип-
лом,  Д. Орлова (жетекшісі п.ғ.к., доцент Г.А. Ко-
лесникова) - II дәрежелі диплом.

Кейбір түлектер кандидаттық диссертацияла-
рын сәтті қорғап, Қазақстан мен ТМД- ның түрлі 
жоғары оқу орындарында еңбек етуде. Олар: 
В.В. Тулаева, В.П. Анисимов, Г.А. Колесникова.  
Сондай-ақ бірқатар түлектер шет елдерде де 
жұмыс істейді, олар: Германияда –  Е. Мишень-
кин, М. Рапп, М. Жукова, И. Шмигель; Италияда 
– Н. Заболотская, Л. Дженкайтене және т.б. 

Кафедра тарихында онсыз педагогикалық ин-

ститут пен қаланың бір де бір концерттік шарала-
ры өтпейтін орыс халық аспаптары оркестрі 
(жет. Н.Б. Дивинская, В.И. Верещагин),  
«Арманай» ән театры (жет.  Г.С. Мұхамеджано-
ва),  үрмелі аспаптар ансамблі (жет. С.М. Кова-
ленко), студенттік аралас хор  (жет. Ю.В. Кол-
чин), «Лира»  вокалды ансамблі (жет. Т.К. Море-
ева) маңызды орын алады.  

Қазіргі кезде кафедра студенттері студенттік 
аралас хор (жет. А.Г. Зелёный), «Шертер» этног-
рафиялық ансамблі (жет. А.О. Кереева), «Brend» 
вокалды-аспаптық ансамблі (жет. И.С. Рыжен-
ко), «Мелос» вокалды ансамблінің (жет. Н.В. Зай-
цева). жұмысына қатысып, оқу барысында 
өздерінің орындаушылық қабілеттерін дамы-

лей музыки к поисковой деятельности, спосо-
бствуя развитию научного критического мышле-
ния. По итогам республиканских конкурсов сту-
денческих научно-исследовательских работ РК 
были отмечены: Е. Шныр (рук. к.п.н., доцент Г.А. 
Колесникова) - диплом III степени, С. Бешимова 
(рук. ст. пр. М.Т. Куспанова) – диплом   III степе-
ни, В. Серебряков (рук. к.п.н., доцент Г.А. Колес-
никова) - диплом  I степени, Д. Орлова (рук. 
к.п.н., доцент Г.А. Колесникова) - диплом  II сте-
пени.

 Некоторые выпускники успешно защитили 
кандидатские диссертации и трудятся  в различ-
ных вузах  Казахстана и СНГ: В.В. Тулаева, В.П. 

Анисимов, Г.А. Колесникова. Знают на фа-
культете и тех выпускников, которые работа-
ют за рубежом: в Германии –  Е. Мишенькин, 
М. Рапп, М. Жукова, И. Шмигель; в Италии – 
Н. Заболотская, Л. Дженкайтене и т.д. 

В истории кафедры достойное место зани-
мали оркестр русских народных инструмен-
тов,   без которого не обходилось ни одно  кон-
цертное мероприятие педагогического ин-
ститута и города (рук. Н.Б. Дивинская, В.И. 
Верещагин), театр песни «Арманай» (рук. 
Г.С. Мухамеджанова), ансамбль духовых 
инструментов (рук. С.М. Коваленко), студен-
ческий смешанный хор (рук. Ю.В. Колчин), 
вокальный ансамбль «Лира» (рук. Т.К. Море-
ева). 

В настоящее время,  студенты кафедры име-
ют возможность в период обучения развивать  
и совершенствовать свои исполнительские на-
выки, участвуя в работе студенческого сме-
шанного хора (рук. А.Г. Зелёный), этнографи-
ческого ансамбля «Шертер» (рук. А.О. Керее-
ва),   вокально-инструментального ансамбля 
«Brend» (рук. И.С. Рыженко), вокального ан-
самбля «Мелос» (рук. Н.В. Зайцева). Вокаль-
ная группа «Мелос» принимает активное 
участие в проведении мероприятий по укреп-
лению межнационального мира и согласия, 
популяризации казахского культурного на-
следия в нашей области и ближнем зарубежье 
(г. Омск, г. Тюмень).  За свою активную твор-

ческую деятельность группа «Мелос» занесена в 
Золотую книгу Почета СКО.

Для выявления творческого потенциала сту-
дентов и учащихся учебных заведений  г. Петро-
павловска и области,   кафедра музыкальных дис-
циплин ежегодно (с 2009 года) проводит   кон-
курс вокального исполнительства «Таң шол-
пан». Высокий рейтинг профессиональной под-
готовки выпускников подтверждён творческими 
исполнительскими достижениями студентов, ко-
торые стали лауреатами, дипломантами различ-
ных Международных и  Республиканских кон-
курсов: К. Солопова, Л. Фасхутдинова, Д. Жаку-
пов, К. Гафуров, Ж. Кабдулбариев,  Н. Сергази-
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тып, жетілдіре алады. «Мелос» вокалды ан-
самблі облысымыз бен жақын шетелдерде 
(Омбы қ., Түмен қ.) ұлтаралық бейбітшілік пен 
келісімді нығайту, қазақтың мәдени мұрасын 
көпшілікке насихаттау мақсатында өткізілетін 
түрлі шараларды ұйымдастыруға белсене қаты-
сады. Өзінің осындай белсенді шығармашылық 
қызметі үшін «Мелос» тобы СҚО ның Алтын 
Құрмет кітабына енгізілді.

Петропавл қаласы оқу орындарының студент-
тері мен оқушыларының шығармашылық әлеу-
етін анықтау мақсатында саз пәндері кафедрасы 
жыл сайын  ( 2009 жылдан бастап) «Таң шолпан» 
вокалдық орындаушылық байқауын өткізеді. 
Түлектердің жоғары кәсіптік даярлық  деңгейін 
түрлі Халықаралық және Республикалық байқа-
улардың лауреаттары, дипломанттары болған К. 
Солопова, Л. Фасхутдинова, Д. Жақыпов, Қ. Ға-
фуров, Ж. Қабдулбариев,  Н. Серғазинов, А. Жам-
бетова, М. Ахметов, А. Гилёва, Ж. Кемелов, М. 
Бекжанов, А. Нұрмолдина және т.б. сияқты көпт-
еген студенттердің шығармашылық орындаушы-
лық жетістіктері дәлелдейді. 2007 жылы кафедра 
базасында Қазақстанның музыка факультет-
терінің студенттері арасында «Ең үздік музыка 
пәнінің мұғалімі» IV Республикалық байқауы 
және «Музыкалық білім» мамандығы бойынша  
Республикалық Оқу әдістемелік Кеңес отырысы 
өткізілді. 2008 жылы Республикалық хорлық 
орындаушылық байқауында университетіміздің 
студенттік аралас хор ұжымы лауреат атанды. 
2009 жылы Павлодар қаласында өткен «Ең үздік 
музыка пәнінің мұғалімі» V Республикалық бай-
қауында IV курс студенті И. Маркина II дәрежелі 
дипломмен, студент М. Құсманова  III дәрежелі 
дипломмен марапатталды. 2011 жылы Алматы 
қаласында өткен «Ең үздік музыка пәнінің 
мұғалімі» VI Республикалық байқауында  кафед-
ра студенті А. Брагина III дәрежелі дипломмен 
марапатталды.

Жыл сайын кафедраның шығармашылық 
ұжымдары мен жеке орындаушылары (А.А. Слез-
ко, Л.С. Фасхутдинова, С.М. Коваленко) арнайы 
концерттік бағдарлама даярлап, кейін сол бағ-
дарламамен музыка өнерін насихаттап, универ-
ситет сахнасында және қала және облыс алаңда-
рында өнер көрсетеді. Кафедрада ЖОО студент-
тері мен жалпы білім беретін мектептердің музы-
ка пәнінің мұғалімдеріне арнап шеберлік класта-
рын өткізу, оқу құралдарын даярлап, жаңа арна-
йы курстар ұйымдастыру дұрыс жолға қойыл-
ған.

«Дизайн» кафедрасы КСРО дизайнерлері Ке-
ңесінің мүшесі А.М.Поповтың бастамасымен 
2002 жылы ашылды. Кафедраның ашылу тарихы 
құрылыс пен меншіктің түрлі формаларындағы 
өнеркәсіптің қайта жандануына байланысты ар-
найы жоғары білімі бар шығармашылық маман-

нов,А. Жамбетова, М. Ахметов, А. Гилёва, Ж. Ке-
мелов, М. Бекжанов, А. Нурмолдина и многие 
другие. В 2007 году на базе кафедры проводился 
IV Республиканский  конкурс «Лучший учитель 
музыки» среди студентов музыкальных факуль-
тетов Казахстана и одновременно состоялось за-
с е д а н и е  Р е с п у б л и к а н с ко г о  У ч е б н о -
методического Совета по специальности «Музы-
кальное образование». В 2008 г. на Республикан-
ском конкурсе хорового исполнительства, сту-
денческий смешанный хор университета стал ла-
уреатом. В 2009 году в городе  Павлодаре на V 
Республиканском конкурсе «Лучший учитель му-
зыки» студентка IV курса И. Маркина получила 
диплом II степени, студентка М. Кусманова  полу-
чила диплом III степени. В 2011 г. в  городе 
Алматы на VI Республиканском конкурсе «Луч-
ший учитель музыки»,  студентка кафедры А. 
Брагина была отмечена  дипломом III степени.

Ежегодно творческие коллективы кафедры и 
сольные исполнители (А.А. Слезко, Л.С. Фасхут-
динова, С.М. Коваленко) готовят концертные про-
граммы, с которыми выступают на сцене родного 
Университета и площадках города и области, про-
пагандируя музыкальное искусство. В перспек-
тиве кафедры – подготовка учебных пособий, 
проведение мастер - классов  для студентов вузов 
и учителей музыки общеобразовательных школ, 
разработка новых спецкурсов. 

Уникальной на факультете является кафедра 
«Дизайна», которая была открыта в 2002 году по 
инициативе А.М. Попова, члена Союза дизайне-
ров СССР. История открытия кафедры уходит в 
конец  90-х годов когда с возрождением строит-
ельства и промышленности различных форм со-
бственности потребность в творческих кадрах со 
специальным высшим образованием неуклонно 
возрастала. Свыше двадцати лет в г. Петропав-
ловске плодотворно работал художественный ли-
цей, выпускники которого продолжали обучение 
в художественных училищах, вузах России. В со-
ответствии с  запросами выпускников художес-
твенного лицея  его директор Н.И. Зуева и завуч 
Т.В. Ивашевская выступили перед руководством 
СКГУ с предложением об открытии специаль-
ности «Дизайн». Большую помощь в подготовке 
необходимой документации оказали доценты ка-
федры строительства Бржанов Р.Т., Зикибаев 
Х.З., преподаватель Шаповалова М.В.

Кафедра Дизайн 
Общими усилиями в 1999 году на кафедре 

строительства ТСФ были набраны и начали об-
учение 18 студентов по двум специализациям 
«Дизайн интерьера» и «Дизайн одежды». Заня-
тия проходили в классах художественного лицея 
и в обычных лекционных аудиториях  корпуса № 
6.
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дарға деген сұраныс артқан 90-шы жылдар соңы-
нан басталады. Жиырма жылдан астам уақыт бо-
йы Петропавл қаласында түлектері оқуларын 
көркемөнер училищелерінде, Ресейдің жоғары 
оқу орындарында жалғастырған көркемөнер ли-
цейі жемісті еңбек етті. Көркемөнер лицейі 
түлектерінің сұрауы бойынша оның директоры 
Н.И. Зуева мен оқу ісінің меңгерушісі Т.В. Ива-
шевская СҚМУ басшылығына «Дизайн» маман-
дығын ашу жөнінде ұсыныс жасайды. Қажетті 

құжаттаманы даярлауда құрылыс кафедрасының 
доценттері Р.Т.Біржанов, Х.З. Зікібаев, оқытушы 
М.В. Шаповалова үлкен көмек көрсетеді.

Көпшіліктің көмегімен 1999 жылы КҚФ-ның 
құрылыс кафедрасында «Интерьер дизайны» 
және «Киім дизайны» мамандықтары бойынша 
18 студент білім алуды бастайды. Сабақтар 
көркемөнер лицейінің сыныптары мен универ-
ситеттің № 6 оқу корпусының аудиторияларында 
өткізілді.

Дизайн саласы мамандарына деген қа-
жеттілік,  ЖОО үшін «Дизайн» маманды-
ғын ашудың мәнін жақсы түсінген СҚМУ-
дың бірінші проректоры Ф.А.Симнің 
нұсқауы бойынша сол жылы СҚМУ-дың 
№ 5 жатақханасының екінші қабатындағы 
бөлмелердің біразы аудитория ретінде қай-
та жасалды. Болашақ кафедра аудитория-
лары көркемөнер лицейі сыныптарымен 
бір қабатта болғандықтан, оқытушылар 
көркемөнер лицейінің әдістемелік қоры 
мен құрал жабдықтарын пайдаланды.

2000 жылы № 6 оқу корпусында З.Е. До-
ичтің жетекшілік етуімен қажетті өн-
еркәсіптік тігін құралдарымен жабдық-
талған тігін лабораториясы ашылды.

2001 жылы мамандықта 86 студент 
білім алып, оқытушылар ұжымы қалыптаса бас-
тады, Новикова Н.С., Шашкина И.С., Хамилин 
А.Г. сияқты оқытушылар жұмысқа алынды. Сон-
дай-ақ материалдық-техникалық база қалыптаса 

Востребованность специалистов в области 
дизайна, значение открытия специальности «Ди-
зайн» для вуза осознавал первый проректор 
СКГУ Ф.А. Сим, поэтому по его указанию в том 
же году были реконструированы под аудитории 
часть жилых комнат второго этажа общежития 
№ 5 СКГУ. Помещения будущей кафедры распо-
лагались на одном этаже с классами художес-
твенного лицея, поэтому преподаватели исполь-
зовали методический фонд и оборудование худо-

жественного лицея.
Макетная мастерская

В 2000 году в  корпуса № 6 открыта 
швейная лаборатория, оснащенная необ-
ходимым промышленным швейным об-
орудованием под руководством  З.Е. До-
ич. 

В 2001 году на специальности обуча-
лось 86 студентов, продолжал склады-
ваться коллектив преподавателей, были 
приняты на работу Новикова Н.С., Шаш-
кина И.С., Хамилин А.Г. Одновременно на-
чалось формирование материально-
технической базы: приобретены аудитор-
ные столы и стулья, мольберты для заня-
тий рисунком и живописью, компьютер-
ный класс на 10 посадочных мест.

2002 год знаменателен началом актив-
ной работы по оформлению аудиторий, холлов, 
научных и практических мероприятий универ-
ситета. Группа студентов под руководством По-
пова А.М., Ивашевской Т.В., Доич З.Е. подгото-
вили оформление выставки СКГУ «Дни Северо-
Казахстанской области в Астане», спроектирова-
ли и отшили коллекцию женской нарядной одеж-
ды по мотивам традиционного казахского костю-
ма. Показ коллекции в Конгрес-Холле, где прохо-
дила выставка, имел большой успех у посетите-

лей.
В феврале 2002 года на основании приказа № 

ДО-96 от 07.02.03 переведена с ТСФ на МПФ и 
образована кафедра «Дизайн». 

В 2008 году после капитального ремонта рас-

Көрме залы · Выставочный зал

Сурет және кескіндеме шеберханасы
Мастерская рисунка и живописи
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бастады, атап айтқанда аудиторияларға қажетті 
үстелдер мен орындықтар, сурет және кескінде-
ме сабақтарына қажетті мольберттер алынып, 10 
орындық компьютерлік сынып ашылды.

2002 жылдан аудитория, холлдарды безендіру 
және университеттің басқа да шаралары бойын-
ша белсенді жұмыстар атқарыла бастады. А.М. 
Попов, Т.В Ивашевская, З.Е. Доич жетекшілік ет-
кен студенттер тобы «Солтүстік Қазақстан облы-
сының Астанадағы күндері» атты СҚМУ 
көрмесін даярлап, дәстүрлі қазақ киімі үлгісі бо-
йынша әйелдердің сәнді киімі коллекциясының 
жобасын жасап, тікті. Аталмыш коллекция 
көрме өткен Когрес-Холлда көрсетіліп, үлкен та-
бысқа жетті.

2002 жылдың ақпан айында 07.02.03.  № ДО-
96 бұйрық негізінде КҚФ-дан СПФ-қа ауысты-
рылып, «Дизайн» кафедрасы құрылды.

2008 жылы күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілгеннен кейін дизайн кафедрасы № 10 кор-
пусқа көшірілді. Кафедраның зертханалық оқу 
алаңы 550 шаршы метрге жетті, үш дәрісхана,  
он екі орындық компьютер сыныбы, тігін зертха-
насы, сурет және кескіндеме өнерінің үш шебер-
ханасы, киім безендіру, үй ішін әрлеу және гра-
фика бойынша арнайы екі дәрісхана жабдықтал-
ды.

Дизайн кафедрасының материалдық-
техникалық базасы 14 аудиториядан тұрады, 
олар: мультимедиялық кешен мен электронды 
тақтамен жабдықталған 2 дәрісхана, 20 орындық 
2  компьютер сыныбы мен 2 графикалық стан-
ция, 4 сурет және кескіндеме өнері шеберханасы, 
1 пішін шеберханасы, 1 тігін шеберханасы, 1 
көрме залы.

 Бүгінде «Дизайн» мамандығы бойынша 94 сту-
дент білім алып жатыр. Мұнда екі мамандық бо-
йынша білім беріледі: «Графикалық дизайн» 
және «Сәулет дизайны».

Әр жылдары кафедраға Попов А.М., Шашки-
на И.С., п.ғ.к. Тілеуқұлов М.С. басшылық етті.

2010 жылдан дизайн кафедрасының меңге-
рушісі  - т.ғ.к. Е.В. Лаптева.

Бүгінде кафедраның профессор-оқытушылар 
құрамы жеті адамнан тұрады. Шығармашылық 
мамандық  ретінде кафедра жұмысының ерек-
шелігі, мұнда жалпы кәсіби, арнайы және маман-
дандыру пәндері бойынша студенттердің әрқай-
сымен жеке сабақ жүргізіледі, дәрісханадан тыс 
қосымша жұмыстар саны басым. Бақылау-
тексеру шараларының елеулі бөлігі компью-
терлік күрделі  графиканы пайдалана отырып, не-
гізінен қолданбалы шығармашылық жұмыстар 
орындау болып табылады. 

Оқытушылар мен студенттердің шығармашы-
лық жұмыстары түрлі байқаулар мен көрмелерге 
шығарылады. Оқытушылар мен студенттердің 
туындылары бойынша кафедра ұйымдастыра-

пахнул свои двери корпус № 10, в который и пере-
ехала кафедра дизайна. Значительно увеличи-
лись учебно-лабораторные площади для обуче-
ния студентов, достигшие 550 м2, в том числе 3 
лекционных аудитории, компьютерный класс на 
12 посадочных мест, швейная лаборатория, 3 мас-
терские рисунка и живописи, 2 специализиро-
ванные аудитории по дизайну одежды, интерье-
ра и графики. 

Кабинет курсового и дипломного проектиро-
вания

Материально-техническая база кафедры диз-
айна составляет – 14 аудиторий, из которых: 2 
лекционные аудитории, оснащенные мультиме-
дийными комплексами и электронной доской, 2 
компьютерных класса на 20 посадочных мест и 2 
графические станции, 4 мастерские рисунка и 
живописи, 1 макетная мастерская, 1 швейная мас-
терская, 1 выставочный зал. 

В настоящее время на специальности «Ди-
зайн» обучается 94 студента. Обучение ведется 
по двум специализациям: «Графический диз-
айн» и «Архитектурный дизайн». 

В разные годы кафедрой руководили: Попов 
А.М., Шашкина И.С., к.п.н Тилеукулов М.С.

С 2010 года заведующей кафедрой дизайна на-
значена к.т.н. Е.В. Лаптева. 

В  н а с тоя щ е е  в р е м я  п р о ф е с с о р с ко -
преподавательский коллектив кафедры состоит 
из 7 человек. Творческая направленность специ-
альности «Дизайн» определяет особенности ра-
боты кафедры в циклах общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, предполагая посто-
янную индивидуальную работу со студентами, а 
также большое количество внеаудиторных до-
полнительных работ. Основную часть контроль-
ных мероприятий составляют творческие рабо-
ты - клаузуры, носящие прикладной характер, 
многие с использованием сложной компьютер-
ной графики. 

Мастерская рисунка и живописи
Творческие изыскания преподавателей и сту-

дентов находят свое отражение в работах, пред-
ставляемых на различных конкурсах и выстав-
ках. Кафедрой регулярно проводятся выставки 
работ преподавателей и студентов, не только де-
монстрирующие достижения дизайнеров, но и 
позволяющие шире взглянуть на современный 
дизайн, его развитие и перспективы. 

Ежегодно работы студентов представляются 
на международном смотре-конкурсе дипломных 
проектов студентов архитектурно-строительных 
специальностей: в 2010 году дипломом III степе-
ни награждена работа Джамбулатовой З., выпол-
ненная под руководством старшего преподавате-
ля Авериной О.А. В 2011 году работы студентов 
Корольковой М., Сахно Б. (рук. Хамилин А.Г.)  
награждены сертификатами участников II-
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тын көрмелер  дизайнерлердің жетістіктерін 
көрсетіп қана қоймай, қазіргі дизайнге, 
оның болашақта дамуына терең үңілу-
ге мүмкіндік береді.

Жыл сайын студенттердің жұмыста-
ры сәулет-құрылыс мамандықтары сту-
денттерінің дипломдық жобаларының 
халықаралық байқауына ұсынылады: 
2010 жылы З. Жамболатованың  аға 
оқытушы О.А.Аверинаның жет-
екшілігімен орындалған жұмысы III 
дәрежелі дипломмен марапатталды. 
2011 жылы студенттер М.Королькова 
мен  Б.Сахноның  (жет. Хамилин А.Г.) 
жұмыстары  Еуразияның сәулет-
құрылыс мектептерінің II Халықара-
лық фестиваліне қатысушылар серти-
фикатына ие болды.

Студент-дизайнерлердің шығарма-
шылық әлеуеті тек оқу үрдісінде ғана дамып қой-
майды, олар халықаралық байқауларға, көрм-
елер мен фестивальдерге белсенді қатысады. 
Бірнеше рет студенттердің жұмыстары «Еліктіру 
философиясы…», «Ф. Шопен музыкасының  боя-
улары» халықаралық көрмелері, «My Planet» ма-
кеттер байқауы,  «Экспресс-2010» жарнамалық 
роликтердің ЖОО аралық фестивалі, «Қала және 
дизайн» атты ҚР бірінші Президенті Қорының 
байқауы сияқты шығармашылық байқаулардың 
жеңімпаздары болды.

Жыл сайын «Дизайн» кафедрасы Ашық есік 
күндерін, «Мен болашақ студентпін»,  «Қазақ-
станның болашағы» сияқты оқушылар жұмыста-
рының байқауын ұйымдастырады. 2012 жылы 
көктемде Саз-педагогика факультеті Күндерінде 
өткізілген кафедра оқытушыларының, өнер ше-
берлерінің шығармашылық жұмыстарының 
көрмесі студенттер мен оқытушылардың есінде 
көпке дейін сақталады.

Международного фестиваля архитектурно-

строительных школ Евразии. 
Творческий потенциал студентов-дизайнеров 

развивается не только в процессе обучения - они 
активно участвуют в международных конкурсах, 
выставках и фестивалях. Неоднократно работы 
студентов становились победителями таких твор-
ческих смотров, как международные выставки 
«Философия искушения…», «Краски в музыке 
Ф. Шопена», «Моей Отчизны прекрасные чер-
ты», конкурс макетов «My Planet», межвузов-
ский фестиваль рекламных роликов «Экспресс-
2010», конкурс Фонда первого Президента РК 
«Город и дизайн».

Ежегодно кафедра «Дизайн» организует Дни 
открытых дверей, конкурсы работ школьников 
«Я - будущий студент», «Будущее Казахстана», 
«Мир твоих увлечений». Надолго запомнится 
студентам, преподавателям  выставка творчес-
ких работ преподавателей кафедры, мастеров ис-
кусства, которая прошла в Дни музыкально-
педагогического факультета весной  2012 года.

Факультет студенттері іс-тәжірибеде
Студенты факультета на практике 
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Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақ-
стан мемлекеттік университеті факультеттерінің 
тарихына көз жіберетін болсақ энергетика және 
машинажасау факультеті Қазақстанның 
Солтүстік аймағында өнеркәсіп өндірісінің өрке-
ндеуімен тікелей байланысты екені анық. 

Ұлы Отан соғысы жылдары Ресейдің Еуропа 
бөлігінен бірқатар зауыттар Қазақстанға, оның 
теріскейіндегі теміржол бойында орын тепкен 
Петропавл қаласына көшуіне байланысты, рес-
публиканың тағы бір өндірістік аймағы қалыпта-
са бастады. Соған байланысты, өнеркәсіп 
кәсіпорындарын инженер-техник мамандармен 
қамтамасыз ету мәселесін шешу де қажет еді. Де-
мек,  машинажасау, құрылыс, радиотехника, 
оқшаулау материалдары салалары дами баста-
ған, қорғаныс қару-жарағын өндіретін қалаға на-
қты көмек керектігі түсінікті. Сондықтан 1960 
жылы Республика үкіметінің ынтасымен, Петро-
павлдағы Бүкілодақтық сырттай оқытатын маши-
нажасау институтының оқу-консультациялық 
пункті Орал политехника институтына жалпы-
техникалық факультет деген атпен беріліп, Куй-
бышев атындағы зауыттың негізінде сырттай 
оқытып,  инженерлер даярлай бастады. 

Аймақта машинажасау өндірісінің қарыштап 
дамуына байланысты, Қазақстанның өзінің жоға-
ры оқу орындарының күшімен инженер маман-
дарын даярлау міндеті күн тәртібіне қойылып, 
1978 жылғы 1 шілдеден бастап, Петропавлда Қа-
рағанды политехника институтының кешкі және 
сырттай оқытатын жалпы техникалық факуль-
теті ашылды. Мамандықтар түрі бұрынғысынша 
қалдырылды. Қазақ КСР Жоғары және арнайы 
орта білім министрлігінің 1982 жылғы 6 тамыз-
дағы бұйрығы бойынша жалпы техникалық фа-
культет Қарағанды политехника институтының 

История одного из крупнейших в Северо-
Казахстанском государственном университете 
им. Манаша Козыбаева факультетов – факульте-
та энергетики и машиностроения непосре-
дственно связана с развитием промышленного 
производства в Северном регионе Казахстана.

В годы Великой Отечественной войны из 
Европейской части России в г. Петропав-
ловск была эвакуирована часть заводов, на 
базе которых развивалась промышленность 
Северного Казахстана, который к началу 50-
х годов становится одним из крупных ин-
дустриальных центров республики. И к сере-
дине 50-х годов в Северо-Казахстанской об-
ласти укрепились и развились отрасли ма-
шиностроения, строительства, радиотехни-
ки, изоляционных материалов. На промыш-
ленных предприятиях значительной доли 
достиг выпуск оборонной продукции, что 
обусловило рост потребности в соотве-
тствующих специалистах с высшим техни-
ческим образованием. В связи с этими об-
стоятельствами необходимость открытия 

технических специальностей стала особенно 
острой.

В связи с быстрым ростом потребностей в ин-
женерных кадрах в 1949 году был открыт Петро-
павловский учебно-консультационный пункт 
Всесоюзного заочного машиностроительного ин-
ститута. Рост числа студентов и быстрое разви-
тие науки и техники потребовали дальнейшей ре-
организации и в 1960 году он был преобразован в 
Петропавловский общетехнический факультет 
(ОТФ) Уральского политехнического института 
(УПИ).

Дефицит квалифицированных кадров для ра-
боты в бурно развивающихся горнодобываю-
щей, машиностроительной и металлургической 
отраслях Казахстана обусловил необходимость 
развития сетей республиканских вузов и в июне 
1978 года Петропавловский ОТФ УПИ был пере-
дан в ведение Карагандинского ордена Трудово-
го Красного Знамени политехнического инсти-
тута (КарПТИ). На базе ОТФ были образованы 
два факультета: вечерне-заочный и машиностро-
ительный. Приказом Министерства высшего и 
среднего специального образования Казахской 
ССР от 6 августа 1982 г. общетехнический фа-
культет Карагандинского политехнического ин-
ститута в г. Петропавловске был преобразован в 
филиал этого института и первым директором 
филиала назначается к.т.н., доцент К. О. Оразов.

В июне 1994 г. на базе Петропавловского фили-
ала КарПТИ открывается Высший технический 

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МАШИНАЖАСАУ ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет энергетики и машиностроения

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МАШИНАЖАСАУ ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет энергетики и машиностроения

ҚР БҒМ министрі Б.Т.Жұмағұлов ЭМФ-ның жетістіктерімен танысуда 
Демонстрация достижений ФЭМ МОН РК Б. Т. Жумагулову
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Петропавлдағы филиалы болып қайта құрылды, 
оған директорлыққа техника ғылымдарының кан-
дидаты, доцент Қ. О. Оразов тағайындалды. 

1994 жылдың шілде айында Қарағанды поли-
техника институтының Петропавл филиалында 
өзгеріс болып, СҚУ жанындағы Жоғары техни-
калық коледж түрінде қайта құрылды. Ректор-
лыққа техника ғылымдарының докторы, Халы-
қаралық ақпараттандыру академиясының акаде-
мигі Ғалымқайыр Мұтанұлы Мұтанов тағайын-
далды. Білімі мен біліктілігі мол, еңбекқор бас-
шы ел экономикасы құлдырап кеткен жағдайдың 
өзінде оқу орнының материалдық негізін сақтап 
қана қоймай, оны дамытудың жаңа әдістерін қа-
растырды. Осы кезде «Метрология және метро-
логиялық қамту», «Көпарналы телекоммуника-
ция жүйелері», «Аспап жасау», «Биотехникалық 
және медициналық аппараттар мен жүйелер», 
«Электр оқшаулау, кабель және конденсатор тех-
никасы», «Ақпаратты өлшеу техникасы мен тех-
нологиясы» мамандықтары оқытыла бастады. 

1996 жылы Солтүстік Қазақстан университеті 
мен Жоғары техникалық колледжінің  
біріктірілуіне байланысты, машинажасау фа-
культетін техника ғылымдарының кандидаты, до-
цент Анатолий Алексеевич Липчанский басқар-
ды.

2001 жылы машинажасау факультетінің де-
кандығына техника ғылымдарының кандидаты 
Қайрат Темірбайұлы Көшеков келді. 

О.Б. Әшімовтің ректор болып келуімен 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университе-
тінде инженерлік білім беруді жетілдіруге және 
біліктілігі жоғары мамандар даярлауға бағыттал-
ған үлкен жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда, 
факультетте осы заманғы нақты және виртуалды 
жаңа бағдарламалармен жабдықталған зертхана-
лар, кешендер ашылуда,  заманауи ақпараттық-
телекоммуникациялық және мультимедиалық 
технологиялар енгізілуде. 

2006 жылдың мамырында мамандар даярлауға 
деген талаптың күшеюіне және еліміздің келе-
шегінің мүддесіне байланысты Манаш Қозыба-
ев атындағы СҚМУ түзілімінде жасалған өзг-
ерістердің негізінде, машинажасау факультеті 
Энергетика және машинажасау факультеті бо-
лып қайта құрылды да, «Радиоэлектроника және 
телекоммуникация жүйелері» кафедрасы «Энер-
гетика және аспап жасау», «Радиоэлектроника 
және телекоммуникациялар» деген екі кафедраға 
бөлінді.  Жаңаша аталған факультеттің құрамы-
на «Машинажасау технологиясы» деп аталатын 
шығарушы кафедра енді. Факультет деканы 
міндетін атқарушы болып Қ.Т. Көшеков таға-
йындалды.  Еңбек нарқында сұранысқа ие бол-
ған кафедраны әр жылдары өз ісінің білікті ма-
мандары ҚР ҰҒА академигі, техника ғылымда-
рының докторы, профессор О.Б. Әшімов,  

колледж (ВТК) при СКУ, ректором которого на-
значен доктор технических наук, профессор, ака-
демик МАИ Г. М. Мутанов, приложивший много 
сил и энергии к тому, чтобы не только сохранить 
материальную базу в тот тяжелый период, но и 
развить техническое образование. В это время 
была начата подготовка специалистов по специ-
альностям: «Метрология и метрологическое об-
еспечение», «Многоканальные телекоммуника-
ционные системы», «Приборостроение», «Био-
технические и медицинские аппараты и систе-
мы», «Электроизоляционная, кабельная и кон-
денсаторная техника», «Информационно-
измерительная техника и технология».

В 1996 году после слияния Северо-
Казахстанского университета и Высшего техни-
ческого колледжа в единое учебное заведение ма-
шиностроительным факультетом руководил 
к.т.н., доцент А. А. Липчанский.

В 2001 году после защиты кандидатской дис-
сертации был принят доцентом на кафедру «Ра-
диотехника» К. Т. Кошеков и с сентября 2001 го-
да он является деканом машиностроительного 
факультета.

С назначением У.Б. Ашимова ректором СКГУ 
им. М. Козыбаева ведется большая работа по со-
вершенствованию инженерного образования и 
подготовки высококвалифицированных специа-
листов; в частности, на факультете постоянно со-
здаются новые лаборатории, оснащенные инно-
вационными реально-виртуальными и виртуаль-
ными комплексами, внедряются современные ин-
формационно-телекоммуникационные и муль-
тимедийные технологии.

В связи с расширением профиля подготовки 
специалистов, а также в целях совершенствова-
ния учебно-воспитательной и научно-
методической работы в вузе, в мае 2006 г. было 
принято решение о реорганизации, в соотве-
тствии с которым машиностроительный факуль-
тет переименован в факультет энергетики и ма-
шиностроения (ФЭМ), а кафедра «Радиоэлек-
троника и телекоммуникационные системы» раз-
делена на кафедры: «Энергетика и приборостро-
ение» и «Радиоэлектроника и телекоммуника-
ции». В состав образованного факультета вошла 
также кафедра «Технология машиностроения». 
Исполняющим обязанностей декана факультета 
был назначен К. Т. Кошеков. Кафедры возглави-
ли ведущие в своих областях деятельности спе-
циалисты: д.т.н., профессор, академик НАН РК 
У.Б. Ашимов; д.т.н., профессор,  член-
корреспондент МАИН В.П. Ивель и к.т.н., до-
цент А.А. Липчанский.

В настоящее время декану факультета, к.т.н. 
доценту кафедры радиоэлектроники и телеком-
муникаций Н. К. Набиеву руководить факульте-
том помогают сотрудники деканата: заместитель 
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ХИҒА-ның член-корреспонденты, профессор 
В.П. Ивель және техника ғылымдарының канди-
даты,  доцент А.А. Липчанский  басқарған  бола-
тын.

Қазіргі уақытта Энергетика және машинажа-
сау факультетін техника ғылымдарының канди-
даты, радиоэлектроника және телекоммуника-
ция кафедрасының доценті қызметін 
қоса атқарып жүрген Нәбиев Нәби Қо-
зыұлы басқарады. Тарихы тереңде жат-
қан факультеттің істерін жүргізуді де-
канның оқу-тәрбие жұмысы бойынша 
орынбасары, машинажасау технологи-
ясы кафедрасының аға оқытушысы 
О.Г. Вельдяксова,  ғылыми жұмыс 
орынбасары, машинажасау технологи-
ясы кафедрасының аға оқытушысы, ма-
гистр О.В. Иванова сияқты әріптестері 
бірлесе атқарады.

Мамандар даярлауға деген талаптың 
күшеюіне және еңбек нарқында сұра-
нысқа ие болған «Радиотехника, элек-
троника және телекоммуникация», 
«Аспап жасау», «Машинажасау», 
«Стандарттау, сертификаттау және мет-
рология», «Электрэнергетика» маман-
дықтары бойынша бакалавриат және магистрант 
мамандарын даярлайды.    

Факультте студенттердің үздіксіз білім алуына 
барлық жағдай жасалған. Барлық бес мамандық 
бойынша магистратура жұмыс істейді. 2011 жы-
лы университет «Радиотехника, электроника 
және телекоммуникация», «Электрэнергетика» 
және «Машинажасау» мамандықтары бойынша  
PhD  докторларын даярлауға мемлекеттік лицен-
зия құқығын алды. 

Факультетте біліктілігі жоғары мамандарды 
даярлауда оқу мен ғылымды қатар алып жүру 
мәселесі күн тәртібіне енген. Студенттер ғылы-
ми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, халықа-
ралық, республикалық, аймақтық конференция-
лар мен олимпиадаларға қатысып, марапаттарға 
ие болып жүр.  Мысалы, 2011 жылы студент-
тердің ғылыми-зерттеу жұмысынан республика-
лық байқауда «Радиотехника,  электроника  және 
телекоммуникация» бөлімі бойынша Каланты-
рев П.А., Шмидт А. және Мельников А. екінші 
орынды иеленсе, ал Оспанова А. үшінші орын ал-
ды. Студент Молоткова Н.   «Аспап жасау» ма-
мандығы  бойынша Қарағанды қаласындағы 
ҚарМУ-да өткен ҚР БжҒМ Республикалық олим-
пиадасында екінші орынды алды. Студент Иска-
ков А. «Машинажасау» мамандығы бойынша Қа-
рағанды қаласындағы ҚарМУ-да өткен   ҚР 
БжҒМ Республикалық олимпиадасында үшінші 
орынды алды. 2012 жылы «Радиотехника, элек-
троника және  телекоммуникация» мамандығы-
ның  студенттері Аяғанов Н. және    Чепурнов С.  
Алматыдағы АЭжБИ-да  өткен  ҚР БжҒМ  Рес-

декана по УВР – старший преподаватель кафед-
ры технологии машиностроения О. Г. Вельдяк-
сова и заместитель декана по НР и МК – старший 
преподаватель кафедры технологии машинос-
троения, магистр О. В. Иванова.

Несмотря на ряд преобразований, коллектив 
преподавателей и сотрудников сохранен, и фа-

культет продолжает успешно готовить высокок-
валифицированных специалистов.

В настоящее время подготовка бакалавров и 
магистрантов ведётся по пяти востребованным 
на рынке труда специальностям: «Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации», «Приборос-
троение», «Машиностроение», «Стандартиза-
ция, сертификация и метрология» и «Электроэ-
нергетика».

На факультете созданы все условия для полу-
чения непрерывного образования. По всем 5 спе-
циальностям функционируют магистратура. В 
2011 году университет получил государствен-
ную лицензию на право подготовки докторов 
PhD по 3 специальностям факультета: «Радио-
техника, электроника и телекоммуникации», 
«Электроэнергетика» и «Машиностроение».

Научно-исследовательская работа студентов 
на факультете рассматривается как важнейшая 
часть системы подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Студенты факультета ак-
тивно занимаются научными исследованиями, 
принимают участие в конкурсах, конференциях 
и олимпиадах на региональном, республикан-
ском и международном уровне. Так в 2011 году 
студенты Калантырев П.А., Шмидт А. и Мельни-
ков А. заняли 2 место, а Оспанова А. заняла 3 мес-
то на Республиканском конкурсе НИРС по разде-
лу «Радиотехника, электроника и телекоммуни-
кации». Студентка Молоткова Н. заняла второе 
место в Республиканской олимпиаде МОН РК по 
специальности «Приборостроение» (г. Караган-
да, КарГТУ). Студент Искаков А. занял третье 

ҚР БҒМ министр«Электрэнергетика»  шынайы-виртуалды зертханасы 
Реально-виртуальная лаборатория «Электроэнергетика»
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публикалық олимпиадасында үшінші орынды 
қанжығаларына байлады. Ал студент  Черников 
В. «Электрэнергетика» бөлімі бойынша студент-
тердің ғылыми-зерттеу жұмысынан Республика-
лық  байқауда үшінші орынды иеленсе,  студент 
Попов С. және Аяғанов Н. «Радиотехника, элек-
троника және телекоммуникация» бөлімі бойын-
ша студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысынан 
республикалық  байқауда үшінші орынға ие бол-
ды.
Факультеттің алға қойған міндеттері:

Оқытушы-профе ссорлар  құрамының 
біліктілігі мен тәжірибесін жақсарту мақсатын-
да, PhD  докторларын даярлауда шетелдің жоға-
ры оқу орындарымен бірлесе жұмыс істеу, оқу-
ғылыми жұмыстарда алдыңғы қатарлы шетелдің 
университеттерімен халықаралық байланысты 
дамыту;

 Мамандандыру және мамандық бағдарлама-
сы мен оқу бағдарламасына сәйкес арнайы ма-
мандарды даярлауда кәсіпорын-тапсырыс бе-
рушілермен әріптестіктікті нығайту, жаңа техно-
логия мен техника бойынша кәсіпорын маманда-
рынының біліктілігін арттыру, кәсіпорын тапсы-
рысы бойынша тәжірибе-конструкторлық, са-
раптама жұмыстары  мен қызмет көрсету бойын-
ша ғылыми-зерттеу жүргізу.

Аталған міндеттерді шешумен қатар матери-
алдық-техникалық базаны одан ары нығайту, 
оқытушылар мен ғылыми қызметкерлердің, сту-
денттер, магистранттардың және докторлардың 
отандық және шетелдің әдістемелік оқу құралда-
рымен, ғылыми ақпараттармен қамтамасыз ет-
ілуін, сондай-ақ білімді де сапалы маман болып 
даярлауда және даярлануында жұмыста,  білім 
алуда, спортпен айналысуда қолайлы жағдай жа-
сау. Қазіргі таңда факультет құрамында үш  ка-
федра бар.

– «Радиоэлектроника және телекоммуника-
ция»;

– «Технология машинажасау»;
– «Энергетика және аспап жасау».

Радиоэлектроника және 
телекоммуникация кафедрасы

2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін радиоэлек-
троника және телекоммуникация кафедрасын 
техника ғылымдарының докторы, профессор 
Ивель Виктор Петрович басқарады. Осы уақыт 
аралығында кафедрада бір техника ғылымдары-
ның докторы, төрт ғылым кандидаты, он бір ма-
гистр дайындалып, сәтті қорғап шықты. 

Виктор Петрович 2002 жылы докторлық дис-
сертациясын қорғап, ал 2011 жылы профессор 
ғылыми атағы берілді. 2007 жылдан бері «Радио-
электроники и телекоммуникация» кафедрасы-
ның меңгерушісі. Ғылыми жұмысының саласы – 
Автоматты басқарудың теориясы, роботтехника, 

место в Республиканской олимпиаде МОН РК по 
специальности «Машиностроение» (г. Караган-
да, КарГТУ). В 2012 году студенты Аяганов Н. и 
Чепурнов С. заняли 3 место в Республиканской 
олимпиаде МОН РК по специальности «Радио-
техника, электроника и телекоммуникации» (г. 
Алматы, АУЭиС), студент Черников В. занял 3 
место на Республиканском конкурсе НИРС по 
разделу «Электроэнергетика», а студенты Попов 
С. и Аяганов Н. 3 место на Республиканском кон-
курсе НИРС по разделу «Радиотехника, элек-
троника и телекоммуникации».

Сегодня факультет ставит перед собой ряд ам-
биционных задач:

– начать совместно с зарубежными вузами под-
готовку докторов PhD c целью получения необ-
ходимого опыта и улучшения остепеннености 
профессорско-преподавательского состава. 

– развивать международное сотрудничество в 
учебно-образовательной и научной деятельнос-
ти с ведущими зарубежными университетами 

– укреплять партнерство с предприятиями – за-
казчиками кадров для подготовки целевых спе-
циалистов по согласованным учебным планам и 
программам специальностей и специализаций, 
повышение квалификации действующих специ-
алистов производства по новой технике и техно-
логиям, проведение научных исследований, 
опытно-конструкторских и экспертных работ и 
услуг по заказам предприятий. 

Решение упомянутых задач, наряду с дальней-
шим укреплением материально-технической ба-
зы, обеспечением широкого доступа преподава-
телям, научным сотрудникам, студентам, магис-
трантам и докторантам к учебной и научной ин-
формации отечественных и зарубежных источ-
ников, созданием наилучших условий для их ра-
боты, учебы, проведения досуга, занятия спор-
том, обеспечит решение приоритетной задачи – 
качественной подготовки специалистов.

В состав факультета входит 3 кафедры:
– «Радиоэлектроника и телекоммуникации»;
– «Технология машиностроения»;
– «Энергетика и приборостроение».

Кафедра «Радиоэлектроника и 
телекоммуникации»

С 2006 г. и по настоящее время кафедру радио-
электроники и телекоммуникаций возглавляет 
д.т.н., профессор В.П. Ивель. За это время на ка-
федре было подготовлено и защитились 1 доктор 
технических наук, 4 кандидата наук, 11 магис-
тров. 

Ивель Виктор Петрович в 2002 году защитил 
докторскую диссертацию, в 2011 году присвоено 
ученое звание профессора. С 2007 г. является за-
ведующим кафедры "Радиоэлектроники и теле-
коммуникаций". Область научных интересов – те-
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нейрожүйелер. 
Соңғы жылдары В.П. Ивельдің жет-

екшілігімен «Радиоэлектроники и телекоммуни-
кация» кафедрасында сапа менеджмент қыз-
метін енгізу бойынша үлкен жұмыстар 
жүргізілді. National Instruments  технологиясын 
үйрену бойынша оқу-ғылыми орталығын құру 
жобасы жасалды.  Ивель В.П. отыз бір авторлық 
өнертабыс пен патенттердің,  алты монография, 
екі оқу құралының авторы. Барлығы сексен үш  
ғылыми еңбектері жарық  көрген. 

Қазір кафедра құрамына компьютер техноло-
гияларына негізделген, техниканың ең соңғы жа-
ңалықтары болып табылатын жаңашыл оқу-
зертханалық кешендер, бақылау-өлшеуіш аспап-
тармен және монтажды құрал-сайманмен жаб-
дықталған 12 арнайы зертхана енеді. Әсіресе, 
National Instruments стендісімен жабдықталған, 
оның ішінде LabVIEW, MatLab, MatCAD бағдар-
ламалары мен техникалық жүйенің көзін қосқан-
дағы электронды түрде өңделетін және компью-
терлік математика зертханасы студенттердің 
игілігіне қызмет етеді. Зертхана нақты бір 
жұмыс барысында компьютердің көмегімен 
әртүрлі технологиялық процестерді зерттеуге 
және өңдеуге мүмкіндік беретін, кең спектрлі, 
сигнал және орындау элементтерімен жабдық-
талған нақты-виртуалдық зертхана тобына жата-
ды. Микробақылау және арнайы микропроцес-
сорлар зертханасы беделді фирмалардың сте-
нділері мен бағдарламаларымен жабдықталған. 
Стенділер ұдайы жаңартылып және өңделіп тұра-
ды. Сонымен қатар заманауи дабыл процессор-
лары негізіндегі нейрокомпьютер сатып алы-
нып,  қазір оны меңгеру мен ретке келтіру 
үстінде. Күнделікті сабақтарда қазіргі заманғы 
технологиялар кеңінен қолданылды. Олардың 
ішінде, айталық автоматтандырылған жобалау 
зертханасына соңғы сатып алынғаны, баспа пла-
тасын (Protomat 62S)  өндіруде химиясыз шыға-
ру бойынша LPKF неміс концерні кешені, бұл ке-
шен зертханалық жағдайда баспа платасын 
өндірудің барлық процесін автоматтандыруға, 
атап айтсақ, баспа платасында электр сызбасын 
құрудан бастап, тесіктерді металдандыруға 
дейін мүмкіндік береді. Сымсыз желі байланыс 
жабдықтары зерханасынан жаңа стендіні ерекше 
айтуға болады. Бұл құрылғы ZeegBee стандарты 
бойынша сымсыз желіде модулдарды қолдана от-
ырып, автоматты жүйеде басқаруды өңдеге ар-
налған. Айта кету керек, кафедрада мамандарды 
даярлауда қазіргі заманғы технологияларды қол-
данылудың арқасында сапалы білім беруге берік 
те ғылыми негіз қаланған.

Кафедра ұжымы білім беруді жетілдіруге және 
біліктілігі жоғары мамандар даярлауға бағыттал-
ған үлкен жұмыстар атқаруда. Мәселен, студент-
тердің тәжірибелік білімін нығайту үшін акцио-

ория автоматического управления, робототехни-
ка, нейросистемы. 

За последний период под руководством Ивеля 
В.П. проделана большая работа по внедрению 
системы менеджмента качества на кафедре РТС, 
разработан проект создания учебно-научного 
центра по изучению технологий National 
Instruments. Ивель В.П. является автором 31 ав-
торского изобретения и патента, 6 монографий и 
2-х учебных пособий. Всего список трудов на-
считывает 83 издания.

В состав кафедры входит 12 специализирован-
ных лабораторий, оснащенных современными 
учебно-лабораторными комплексами, контроль-
но-измерительными приборами и монтажным 
оборудованием. Здесь можно выделить лабора-
торию компьютерной математики и электронно-
го моделирования, которая оборудована стенда-
ми от National Instruments, включая систему тех-
нического зрения, программами LabVIEW, 

MatLab, MatCAD и др. Лаборатория относиться 
к классу реально-виртуальных лабораторий, 
оснащена широким спектром датчиков, сигналь-
ных и исполнительных элементов, что позволяет 
моделировать и исследовать разнообразные тех-
нологические процессы с использованием ком-
пьютеров в реальном режиме времени. Лабора-
тория микроконтроллеров и специальных мик-
ропроцессоров оснащена программаторами и 
стендами на основе микроконтроллеров извес-
тных фирм, стенды постоянно обновляются и мо-
дернизируются. В последнее время приобретен 
и находится в стадии наладки и освоения нейро-
компьютер на основе современных сигнальных 
процессоров. Последним приобретением лабо-
ратории автоматизированного проектирования 
явился комплекс германского концерна LPKF по 
разработке и без химического производства пе-
чатных плат (Protomat 62S), который позволяет в 
лабораторных условиях автоматизировать весь 
процесс производства печатных плат от создания 
принципиальной электрической схемы до метал-
лизации отверстий в печатной плате. Из оборудо-
вания лаборатории беспроводных сетей связи 

«Машина жасау өндірісін автоматтандыру»шынайы-виртуалды 
зертханасы · Реально-виртуальная лаборатория

«Автоматизация машиностроительного производства»
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нерлік қоғамдар «ЗИКСТО», «Қазақтелеком» си-
яқты облысқа танымал, ірі әрі беделді кәсіпо-
рындарда өндірістік тәжірибеден өтеді. 
Аталмыш мекеменің басшылары біліктілігі жоға-
ры мамандар, әр жыл сайын мемлекеттік емти-
ханда комиссия мүшесі болып, тақырып таңдау-
дағы өз кеңестері мен ұсыныстарымен бөлісіп, 
студенттер мен оқытушыларға тәжірибелік 
білімдерімен бөлісіп,  құнды ақыл береді.

Осыған орай,  факультет студенттері ғылыми-
зерттеу жұмыстарына белсене қатысады. «Ради-
отехника, электроника және телекоммуникация» 
кафедрасының студенттері жүргізген ғылыми 
зерттеулерінің нәтижелері республикалық бай-
қауларға ұсынылып, жүлделі орындарға ие бо-
лып жатады.

Қазіргі заман талабына сай жабдықталған зер-
тханалар кафедра оқытушы-профессорларының 
кемелденіп өсуіне,  ғылыми ізденістерді жүзеге 
асыруға мүмкіндік тудырады. Осы жерде бірне-
ше ғылыми жобалардың құндылығын атап өтуге 
болады. Мәселен, «Радиотехникалық сигналдар-
ды өлшеуді автоматтандыру», «Биологиялық 
жүйе мен процестерді өңдеу», «Бейтарап желі 
жүйесін басқару және диагностиканы жасау», 
«Машина жүйесін зерттеу және өңдеу», 
«Сүңгуір роботтехникалық кешендермен бе-
йімделу жүйесін басқару».

Энергетика және аспап жасау кафедрасы
«Энергетика және аспап жасау» кафедрасы 

2006  жылы құрылып, алғашқы меңгерушісі тех-
ника ғылымдарының докторы,  профессор,  ҚР 
Ұлттық ғылым академиясының академигі О.Б. 
Әшімов болатын. Ал 2009  жылдан бастап техни-
ка ғылымдарының кандидаты, СҚМУ профессо-
ры Көшеков Қайрат Темірбайұлы басқарады. 

Қазіргі уақытта кафедра университетіміздің 
жетекші оқу-ғылыми кешеніне айналды. Кафед-
ра күндізгі бөлімде көпдеңгейлі бакалавриат ма-
мандығы бойынша 5B071800-Электр энергети-
касы және 5B071600 – Аспап жасау;  магистрату-
ра 6М071600 - Аспап жасау және 6М071800 – 
Электрэнергетикасы;  PhD  докторантурасы 
6D071800-Электрэнергетика, оның ішінде мем-
лекеттік тілде де даярлайды. Сырттай жеделдете 
оқыту бағдарламасы бойынша қашықтықтан 
оқыту технологиясымен әр жылдары 5B071800 -
Электрэнергетика мамандығында оқыған 100 
адамның бірі Қазақстан мен Ресейдің энергетика 
кәсіпорындары мен ұйымдарындағы қызметкер-
лер болып келеді.   

Бұл күнде заманауи технологиямен жабдық-
талған кабинеттерде білікті оқытушылар сабақ-
тарын жүргізеді. Оның екеуі техника ғылымда-
рының докторлары, профессор; екеуі ғылым кан-
дидаттары; алты аға оқытушы (төрт техника мен 
технология магистрлері). Барлық оқытушылар 
Қазақстан, Финляндия, Латвия және Украина-

следует выделить новые стенды, предназначен-
ные для моделирования автоматических систем 
управления по беспроводным линиям с приме-
нением модулей, выполненных в стандарте 
ZeegBee.

Повышению и накапливанию практического 
опыта работы студентов способствует прохожде-
ние ежегодной практике на предприятиях города 
Петропавловска, таких как АО "ЗИКСТО" и, в 
первую очередь, АО "Казахтелеком", с которыми 
налажены тесные связи, подкрепленные дого-
ворными отношениями. 

Руководители подразделений этих предприя-
тий, как высококвалифицированные специалис-
ты, являются постоянными членами ГАК по дан-
ной специальности. Их советы и рекомендации 
по выбору тематики и подготовке дипломных ра-
бот оказывают неоценимую помощь, как самим 
студентам, так и преподавателям кафедры при 
организации дипломирования следующего вы-
пуска студентов.

Все это позволяет поднять теоретический и 
практический уровень обучения и свидетельство 
тому ежегодное занятие призовых мест студен-
тами кафедры "Радиотехника, электроника и те-
лекоммуникации" в республиканских конкурсах 
студенческих работ и на олимпиадах.

Высококачественная лабораторная база ка-
федры используется не только в учебных целях, 
но и для проведения научно-исследовательских 
работ. Можно выделить ряд научных направле-
ний, которые имеют приоритетное значение для 
кафедры:  "Автоматизация измерений радиотех-
нических сигналов", "Моделирование биологи-
ческих систем и процессов", "Разработка нейро-
сетевых систем управления и диагностики", 
"Исследование и разработка систем машинного 
зрения", "Адаптивные системы управления под-
водными робототехническими комплексами".

Кафедра «Энергетика и приборостроение»
Кафедра «Энергетика и приборостроение» бы-

ла создана в 2006 году, а первым заведующим 
был назначен доктор технических наук, профес-
сор, академик НАН РК У.Б. Ашимов. С 2009 г. ка-
федру возглавляет доктор технических наук, про-
фессор СКГУ К.Т.Кошеков. 

В настоящее время кафедра стала ведущим об-
разовательно-научным комплексом университе-
та, на которой ведется многоуровневая подготов-
ка по очной форме по специальностям бакалав-
риата 5B071800-Электроэнергетика и 5B071600-
Приборостроение, магистратуры 6М071600-
П р и б о р о с т р о е н и е  и  6 М 0 7 1 8 0 0 -
Электроэнергетика, докторантуры PhD 
6D071800-Электроэнергетика, в том числе и на 
государственном языке.  По заочно-ускоренной 
программе с применением дистанционных тех-
нологий по специальности 5B071800-
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ның жетекші оқу орындарында ғылыми машық-
танудан және біліктілігін жетілдіру курстарынан 
өтті. Сонымен қатар, Алматы энергетика және 
байланыс институтында алты оқытушы «Элек-
трэнергетика жүйесінде автоматтандыру және 

релелік қорғаныс», «Жоғары вольтты тізбекті 
пайдалану» және «Тоқ күшінің артуынан қорға-
ну және оқшаулану» курстарында біліктілігін 
көтеріп қайтты. Бес қызметкер ProEngineer, 
AutoCAD, LabVIEW, Компас-3D саласында бағ-
дарлама құрастырушы және мамандандырылған 
оқытушылар болып табылады. Бір оқытушы 
«ЖОО-ның үздік оқытушысы-2012 жыл» гран-
тының иегері атанды.

Білім беру сапасының жоғары болуын 
басты мақсат етіп алған кафедрада алты 
инженерлік профилдегі зертхана жұмыс 
істейді.  Барлығы электр энергетикасы-
ның қазіргі заманғы жетістіктерімен және 
шетелдің National Instruments, LPKF 
Laser & Electronics, Atmel, Analog Devices 
өндіруші компьютерлік технологиялары-
мен жабдықталған. Кейбір зертхананың 
жабдықтары «АКСЕСС ЭНЕРГО» ЖШС-
тың қаржылық көмегі арқасында алынды. 
Сабақ барысында ғылыми сараптамалар 
жасауда заманауи бағдарламалар қолда-
нылады. Атап айтқанда, Multisim, 
OrCAD, Proteus, Pro Technologies, 
LabVIEW, MATLAB, Компас 3D, 
CircuitCAM, Microsoft Project.

«Энергетика және аспап жасау» кафед-
расының студенттері мен магистрантта-
ры өндірістік тәжірибеден өтіп, нәтижесінде Қа-
зақстан Республикасының жетекші кәсіпорын-
дарында жұмысқа орналасады. Қазіргі таңда бар-
лығы 500-ден астам бакалавр және магистрант-
тар дайындалып шықты. Бірқатар түлектер 
өндіріс кәсіпорындарда басшылық немесе же-

Электроэнергетика обучается на разных курсах 
более 100 человек, которые в основном являются 
работниками энергетических предприятий и 
организаций Казахстана и России.

Подготовку ведет высококвалифицированные 
преподаватели, в числе кото-
рых 2 д.т.н., профессора; 2 
к.т.н., доцента; 6 старших пре-
подавателей (4 магистра тех-
ники и технологий). Все пре-
подаватели прошли повыше-
ние квалификации и научные 
стажировки в ведущих вузах 
Казахстана, Финляндии, Лат-
вии и Украины. В частности, в 
Алматинском институте энер-
гетики и связи шесть препода-
вателей повысили квалифика-
цию по курсам «Релейная за-
щита и автоматика в электроэ-
нергетических системах», 
«Эксплуатация высоково-
льтных линий» и «Изоляция и 
устройства защиты от пе-
ренапряжений». Пять сотруд-
ников являются сертифициро-

ванными преподавателями и разработчиками 
программ и приложений в среде ProEngineer, 
AutoCAD, LabVIEW, Компас-3D. Один препода-
ватель стал обладателем гранта «Лучший препо-
даватель ВУЗа – 2010 г».

Для качественного обеспечения образователь-
ного процесса на кафедре функционируют шесть 

лабораторий инженерного профиля, оснащен-
ных оборудованием на основе современных дос-
тижений электроэнергетики и компьютерных 
технологий зарубежных производителей таких, 
как National Instruments, LPKF Laser & 
Electronics, Atmel, Analog Devices и др. Некото-

«Құрастыру және жөндеу» шынайы-виртуалды зертханасы   
      Реально-виртуальная лаборатория «Монтаж и наладка»

«Құрастыру және жөндеу» шынайы-виртуалды зертханасы   
      Реально-виртуальная лаборатория «Монтаж и наладка»
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текші маман болып қызмет етіп жатыр. Мәселен, 
акционерлік қоғамдар «Солтүстік Қазақстан 
электр тоғын бөліп жіберіп отыратын компания-
сы», «ЗИКСТО», «С.М. Киров атындағы зауыт», 
«ПЗТМ» және Солтүстік Қазақстан облыстық те-
лекоммуникация дирекциясы – «Қазақтелеком» 
АҚ филиалында; тағы жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктер «Петропавл Жылу жүйесі», 
«ПТЭЦ-2»; сондай-ақ аспаптар мен желіні пай-
далану мен жөндеу, қызмет көрсету бойынша 
ұйымдастыру салаларында еңбектенуде.

Қазақстан Республикасының ғылымын дамы-
тудың өзекті мәселелері бойынша кафедрада қол-
данбалы және іргелі ғылыми зерттеулер 
жүргізіледі. Оның ішінде:

– Алматы энергетика және байланыс универ-
ситетімен бірлесе «Казогнеупор» және «Подо-
льскогнеупор» акционерлік қоғамдары үшін 
«Қышқыл заттарды балқытуға электр технологи-
ялық кешен» тақырыбында жұмыс істелуде,  же-
текші профессор Әшімов О.Б.;

–  «Ақпараттық  сигналдар және қайта түрле-
ндіру барысы мен теңестіру өлшеуіштері не-
гізінде компьютерлік құрылғылар мен бағдарла-
ма-аппараттық кешен жасау» ҚР БжҒМ гранты 
бойынша, жетекші  СҚМУ профессоры Көш-
еков К.Т.

Ғылыми-зерттеу жұмысына студенттер мен 
магистранттар белсенді қатысады. Жыл сайын 
зерттеу жұмыстарының республикалық байқау-
ларында және пәндік олимпиадаларда жүлделі 
орындарға ие болады.

Ғылыми-зерттеу нәтижесі бойынша 14 инно-
вациялық патент және 100 ғылыми еңбек жария-
ланды. Оның ішінде ҚР БжҒМ Ғылым және 
білім саласын қадағалау комитетінің және Ресей 
мен Украинаның Жоғары аттестациялық комис-
сиясына ұсынылған 50 мақала жарық көрді. Үш 
монография, екі  оқулық  және бес оқу құралда-
ры басылып шықты. Қазақстан, Украина, Ресей,  
Чехия,  Болгарияның халықаралық  конференци-
яларына баяндамалар ұсынылды.

Технология машинажасау кафедрасы
«Технология машинажасау» кафедрасы 1981 

жылы қараша айында құрылды. 2010 жылдан тех-
ника ғылымдарының кандидаты Демьяненко 
Александр Валентинович басқарады.

Кафедрада шығарушы бакалавр мамандықта-
ры 5В071200 – «Машинажасау» және 5В073200 
– «Стандарттау,  сертификаттау және метроло-
гия».

5В071200 – «Машинажасау» бакалавр маман-
дықтарын дайындау үш бағытта жұмыс істейді. 
Олар: «Жабдықтар және дәнекерлеу өндірісінің 
технологиясы», «Машиналар және құю 
өндірісінің технологиясы», «Металл кесу ста-
ноктары, құрал-саймандар және аспаптар». Ал 
5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және 

рое оборудование лабораторий было приобрете-
но при финансовой поддержке ТОО «АКСЕСС 
ЭНЕРГО». При проведении научных экспери-
ментов и занятий активно используются совре-
менные программные продукты: Multisim, 
OrCAD, Proteus, Pro Technologies, LabVIEW, 
MATLAB, Компас 3D, CircuitCAM, Microsoft 
Project.

Студенты и магистранты кафедры «Энергети-
ка и приборостроение» проходят производствен-
ные практики, а впоследствии трудоустраивают-
ся, на ведущих предприятиях Республики Казах-
стан всех форм собственности. Всего было под-
готовлено более 500 специалистов, бакалавров и 
магистрантов. Ряд выпускников в настоящее вре-
мя работают руководителями и ведущими инже-
н е р а м и  п р е д п р и я т и й :  АО  « С е в е р о -
Казахстанская РЭК», АО «ЗИКСТО», ТОО «Пет-
ропавловские Тепловые Сети», АО «Завод им. 
С.М. Кирова», АО «ПЗТМ», ТОО «ПТЭЦ-2», СК 
ОДТ – филиал АО «Казахтелеком», а также сер-
висных организаций по обслуживанию, ремонту 
и эксплуатации приборов и систем.

На кафедре активно ведутся фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования по акту-
альным и приоритетным направлениям развития 
науки Республики Казахстан, в том числе: 

– «Электротехнологические комплексы для 
плавки оксидных материалов» совместно с 
Алматинским университетом энергетики и связи 
для АО «Казогнеупор» и АО «Подольскогнеу-
пор», руководитель профессор Ашимов У.Б.;

– «Разработка компьютерных приборов и про-
граммно-аппаратных комплексов на основе иден-
тификационных измерений и преобразований ин-
формационных сигналов и процессов» по гранту 
МОН РК, руководитель профессор СКГУ Коше-
ков К.Т.

Активное участие в научной работе принима-
ют студенты и магистранты. Высоким показате-
лем их деятельности являются призовые места, 
ежегодно занимаемые на Республиканских кон-
курсах НИРС и предметных олимпиадах. 

По результатам научных исследований полу-
чено 14 инновационных патентов и опубликова-
но более 100 научных трудов, в том числе 50 ста-
тей в изданиях, рекомендованных ВАК России и 
Украины и Комитетом по контролю в сфере обра-
зования и науки МОН РК. Издано три моногра-
фии, два учебника и пять учебных пособий. Бы-
ли представлены доклады на Международных 
конференциях в Болгарии, Чехии, России, Укра-
ине, Казахстане.  

Кафедра «Технология машиностроения»
Кафедра «Технология машиностроения» обра-

зована в ноябре 1981 года. С 2010 года кафедру 
возглавляет кандидат технических наук Демья-
ненко А.В.
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метрология» мамандықтарына бакалаврларды 
дайындау «Өнеркәсіптегі стандарттау, метроло-
гия және сертификаттау» бағытында жүргізіледі 

6M071200 – «Машинажасау» және 6M073200 
– «Стандарттау, сертификаттау және метроло-
гия» мамандықтары бойынша магистранттар да-
ярланады. 2011 жылы 6D071200 – «Машинажа-
сау» мамандығы бойынша  PhD   докторларын  
даярлауға  лицензия алды.

Бұл күнде кафедрада 19 оқытушы 
бар. Олардың біреуі техника ғылым-
дарының докторы, техника ғылымда-
ры бойынша бір PhD докторы,  төрт 
ғылым кандидаттары және он техни-
ка және технология магистрлері.

Кафедра магистранттары мен сту-
денттерінің тәжірибеден өтетін орны: 
акционерлік қоғамдар «ПЗТМ», 
«ЗИКСТО»,  «С.М. Киров атындағы 
зауыт»,  «ҚР Индустрия және жаңа 
технологиялар министрлігі СҚО бо-
йынша метрология және техникалық 
реттеу Комитеті департаменті» ММ 
және облыс пен қаланың басқа да 
кәсіпорындары.

Кафедра түлектері ПЗТМ АҚ, 
ЗИКСТО АҚ, «Сертификаттау және 
сараптама Ұлттық орталығы» АҚ фи-
лиалында, ҚР стандарттау және сер-
тификаттау институтында, ҚР метрология ин-
ститутында, халыққа қызмет көрсету бойынша 
ұйымдарда, өндіріс кәсіпорындарында басшы-
лық немесе жетекші инженерлер қызметтерінде 
жұмыс атқарады.

«Технология машинажасау» кафедрасында 12 
арнайы зертхана, 3 арнайы кабинет, онда құны 65 
млн-нан астам тұратын 60 түрлі машинажасау 
өндірісінің құрал-саймандары орнатылған. Бұл 
зертханалар:

–    «Дәнекерлеу өндірісі» зертханасы;
–    «Кесу теориясы» зертханасы;

Кафедра является выпускающей для бакалав-
ров специальностей 5В071200 – «Машинострое-
ние» и 5В073200 – «Стандартизация, сертифика-
ция и метрология».

Подготовка бакалавров специальности 
5В071200 – «Машиностроение» ведется по трем 
направлениям:  «Оборудование и технология сва-
рочного производства», «Машины и технология 
литейного производства» и «Металлорежущие 

станки, оборудование и инструмен-
ты». Подготовка бакалавров по специ-
альности 5В073200 – «Стандартиза-
ция, сертификация и метрология» про-
водится по направлению «Стандарти-
зация, метрология и сертификация в 
промышленности».

Кафедрой проводится подготовка 
магистрантов по специальностям 
6M071200 – «Машиностроение» и 
6M073200 – «Стандартизация, серти-
фикация и метрология». Кроме того, в 
2011 году получена лицензия по под-
готовку докторов PhD по специаль-
ности 6D071200 – «Машинострое-
ние».

Подготовку ведет профессорско-

преподавательский состав кафедры из 19 чело-
век, в числе которых 1 доктор технических наук, 
1 доктор PhD по техническим наукам, 4 кандида-
та технических наук и 10 магистров техники и 
технологии.

Базами практик для студентов и магистрантов 
кафедры являются: АО «ПЗТМ», АО «ЗИКСТО», 
ТОО «ВФ «Поиск», ТОО «ЗМО», АО «з-д им. 
С.М. Кирова», ГУ «Департамент Комитета тех-
нического регулирования и метрологии МИНТ 
РК по СКО» и ряд других предприятий города и 
области.

«Электр машиналары және электр жетек» шынайы-виртуалды зертханасы
Реально-виртуальная лаборатория «Электрические машины и электропривод»

«Дәнекерлеу өндірісі» зертханасы
Лаборатория «Сварочное производство»
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–«Станок жасайтын жабдық» зертханасы;
–«Құю өнеркәсібі технологиясы»  зертханасы;
–«Геометриялық көлемді өлшеу құралы» зер-

тханасы;
–«Қолданбалы механика» зертханасы;
–«Машина бөлшектері»  зертханасы;
–«Құралмалы материалдар технологиясы» зер-

тханасы;
–«Электронды  конструкциялау» зертханасы;
–«Метрология және техникалық  өлшеу» зер-

тханасы;
–«Машинажасау өндірісін автоматтандыру» 

зертханасы;
«Машинажасаудағы САПР» зертханасы.
Кафедра зертханалары нақты жабдықталған 

аспаптармен қатар нақты-вертуалды кешендер-
мен жарақталған. Атап айтсақ, «Бұрғылау-
фрезерлік стенді», «Токарлық стенд», «Сыртқа 
тепкіш балқыту және құмды қалыптарда балқы-
ту», «Метрологиялық және техникалық өлшеу», 
«Техникалық көзді роботталған құрастыру 
желісі», «Машина бөлшектері – редукторлық 
жіберу», «Дәнекерлеу технологиясы». Сонымен 
қатар заманауи  бағдарламалық жабдықтармен 
қамтамасыз етілген үш компьютер сыныбы бар. 
Олардың ішінде, жобалау және конструкциялау 
ісін автоматтандыратын «АСКОН» фирмасының 
3D-типті «КОМПАС» бұйымдары және 
«Parametric Technology Corporation» фирмасы-
ның Pro/Engineer» технологиялар студенттерге 
тәжірибелік білімін шыңдауға қызмет етеді. Ка-
федраның барлық жабдықтары оқу процесінде 
және ғылыми-зерттеу жұмысында кеңінен пай-
даланылады.

Оқытушы-профессор құрамы ғылыми жұмыс-
тармен етене айналысады. Бұл арада факультет 
оқытушыларының мына бағытта жүргізген зерт-
теулерінің құндылығын атап көрсеткен жөн. 
Олар: 

1. Жөндеу мен  бөлшектерді қалпына келтіру-
де экологиялық таза технологиялық процесті 
енгізу және көміртек құрыштан жасалған окси-
карбонитация бөлшектері негізінде бұрғы 
құрал-сайман түйінін дайындау.  Жетекші –  PhD  
докторы, т.ғ.к., доцент, Тукачев А.А.

2. Білім беру мен өнеркәсіпте сапаны басқару.  
Жетекші – т.ғ.к., Липчанский А.А.

3. Дәнекерлеу өндірісінде жабдықтар мен тех-
нологияны жетілдіру. Жетекші – т.ғ.к., доцент, 
Бондарев В.К.

4. Өндіріс пен қолданыстағы технологиялар-
ды жетілдіру және жаңаларын құрастыру.  Же-
текші – техника және технология магистрі Гор-
дин Н.Д. 

5. Өндіріс пен технологиялық  процесті авто-
маттандыру. Жетекші – Сорокин В.В.

6. Ультра дыбыс ақауларын кесу әдістерін 
жетілдіру.  Жетекші – т.ғ.к. Демьяненко А.В.

Выпускники кафедры работают руководите-
лями и ведущими инженерами предприятий: АО 
ПЗТМ, АО ЗИКСТО, филиала АО «Националь-
ный центр экспертизы и сертификации», Инсти-
тута стандартизации и сертификации РК, Инсти-
тута метрологии РК, сервисных организаций по 
обслуживанию населения. 

Кафедра «Технология машиностроения» име-
ет 12 специализированных лабораторий и 3 спец. 
кабинета, в которых размещено более 60 ед. об-
орудования машиностроительного производства 
на сумму свыше 65 млн. тенге. Это лаборатории:

– лаборатория «Сварочное производство»;
– лаборатория «Теории резания»;
– лаборатория «Станочное оборудование»;
– лаборатория «Технология литейного произ-

водства»;
– лаборатория «Средства измерения геометри-

ческих величин»;
– лаборатория «Прикладная механика»;
– лаборатория «Детали машин»;
– лаборатория «Технология конструкционных 

материалов»;
– лаборатория «Электронное конструирова-

ние»;
– лаборатория «Метрология и технические из-

мерения»;
– лаборатория «Автоматизация машинострои-

тельного производства»
– лаборатория «САПР в машиностроении».
В лабораториях кафедры наряду с реальным 

оборудованием имеются реально-виртуальные 
комплексы, такие как: «Сверлильно-фрезерный 
стенд с ЧПУ», «Токарный стенд с ЧПУ», «Цен-
тробежное литье», «Литье в песчаные формы», 
«Метрологические и технические измерения», 
«Роботизированная сборочная линия с техничес-
ким зрением», «Детали машин – передачи редук-
торные», «Детали машин – передачи ременные», 
«Сварочные технологии». Кроме того, имеется 3 
компьютерных класса, оснащенных современ-
ным программным обеспечением по автоматиза-
ции проектирования, конструирования и 3D-
моделирования изделий «КОМПАС» фирмы 
«АСКОН» и «Pro/Engineer» фирмы «Parametric 
Technology Corporation». Все оборудование ка-
федры активно используется в учебном процессе 
и научно-исследовательской работе.

Научно-исследовательская работа кафедры 
осуществляется в соответствии с перспектив-
ным планом работы факультета и ведется по сле-
дующим направлениям:

1. Разработка и внедрение экологически чис-
того технологического процесса ремонта и вос-
становления деталей и узлов бурового оборудо-
вания на основе оксикарбонитрации деталей из 
углеродистых сталей. Руководитель – доктор 
PhD, к.т.н., доцент, Тукачев А.А.
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7. Машина мен механизм теориясы және ме-
хатроника, роботтехника салаларында ғылыми 
зерттеу. Жетекші – Қазақстан Республикасының 
Ұлттық инженерлер академиясының вице-
президенті, т.ғ.д., профессор Төлешов А.К.

Кафедра оқытушылары мен студенттердің ғы-
лыми-зерттеу материалдары халықаралық, ай-
мақтық конференциялар мен семинарларда жари-
яланады.

 Кафедрада студенттердің ғылыми-зерттеу 
бірлестігі «Білім беру мен өнеркәсіпте сапаны 
басқару» бағытында жұмыс істейді. Кафедра-
ның студенттері жетекші оқытушылармен бірле-
се отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айна-
лысып, конференциялар мен байқауларға, олим-
пиадаларға қатысады.

«Машинажасау технологиясы» кафедрасы ал-
дыңғы қатарлы ұйымдар мен Ресейдің жоғары 
оқу орындарымен ынтымақтаса жұмыс істеп ке-
леді. Олардың ішінде: Омбы мемлекеттік педа-
гогикалық университеті, Омбы мемлекеттік тех-
никалық университеті, Астрахан мемлекеттік 
техникалық университеті, Астрахан инженер-
құрылыс институты, Томск политехникалық ин-
ституты,  «Аскон» жабық акционерлік қоғамы 
және «National Instruments» фирмасы.

2. Управление качеством в промышленности и 
образовании. Руководитель – к.т.н., Липчанский 
А.А.

3. Совершенствование технологии и оборудо-
вания сварочного производства. Руководитель – 
к.т.н., доцент, Бондарев В.К.

4. Разработка новых и совершенствование де-
йствующих технологических процессов и произ-
водств. Руководитель – магистр техники и техно-
логии Гордин Н.Д. 

5. Автоматизация технологических процессов 
и производств. Руководитель – Сорокин В.В.

6. Совершенствование методов ультразвуко-
вой дефектоскопии. Руководитель – к.т.н. Демья-
ненко А.В.

7. Научные исследования в области мехатро-
ники, робототехники и теории механизмов и ма-
шин. Руководитель – вице-президент Нацио-
нальной инженерной академии Республики Ка-
захстан, д.т.н., профессор Тулешов А.К.

Материалы научных исследований и достиже-
ний преподавателей кафедры и студентов еже-
годно представляются на международных и реги-
ональных конференциях и семинарах. 

На кафедре функционирует студенческое на-
учное общество (СНО) по приоритетному на-
правлению развития «Управление качеством в 
промышленности и образовании». Студенты ка-
федры под руководством преподавателей ведут 
научно-исследовательскую работу, участвуют в 
конференциях, конкурсах и олимпиадах.

Кафедра «Технологии машиностроения» со-
трудничает с ведущими организациями и ВУЗа-
ми России, в число которых входят следующие: 
Омский государственный педагогический уни-
верситет, Омский государственный технический 
университет, Астраханский государственный 
технический университет, Астраханский инже-
нерно-строительный институт, Томский поли-
технический институт, ЗАО «Аскон» и Фирма 
«National Instruments».

ЭМФ студенттері сабақта · Студенты ФЭМ на занятии
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Қазақстанның солтүстік өңірінде инженер-
техник мамандарын даярлау үдерісінің бір сала-
сы – аймақта көлік және құрылыс ісінің жоғары 
білімді мамандарын оқытып шығару болатын. 
1950 жылдың 25 қыркүйегінде атқарушы меха-
низмдер зауытының негізінде Мәскеудегі 
Бүкілодақтық машина жасау институты сырттай 
оқытатын бөлімінің тірек қосыны ашылған бола-
тын. Кейін 1956 жылы Петропавл оқу-
консультациялық пункт болып кеңейді. Ал 1958 
жылы алғашқы он жеті маманға жоғары білім ту-
ралы алғашқы диплом тапсырылды. 

 Бұдан ары 1960 жылы Орал политехника ин-
ститутының оқу-консультациялық қосыны бо-
лып, 1974 жылдары жалпы техникалық факуль-
тет түрінде жұмыс істеп, сырттай оқыту жолы-
мен инженерлер даярлаған оқу орны 1978 жылы 
Қарағанды политехника институтына берілді. 
Енді жалпы техникалық факультеттің негізінде 
кешкі-сырттай және машина жасау факультет-
тері құрылды. Көлік-құрылыс факультетінің 
құрылған мерзімі 1982 жылдың 1 қыркүйегінен 
басталады. Сол жылы кешкі-сырттай факультет 
негізінде «Экономика мен машина жасауды 
ұйымдастыру», «Радиотехника», «Өнеркәсіптік 
және азаматтық құрылыс», «Автомобильдер 
және автомобиль шаруашылығы» мамандықта-
ры бойынша инженерлер даярлауды бастады.  
1988 жылдың 28 қазанынан бастап жалпы техни-
калық және машина жасау факультеттері кешкі-
сыртқы факультет болып біріктіріліп, декан 
міндетін атқару қызметіне техника ғылымдары-
ның кандидаты Т.Х.Хайруллин тағайындалды. 
Жаңа құрылған кешкі факультетте Қарағанды по-
литехника институтының Петропавлдағы фили-
алының барлық кафедралары сақталды. Олар: ав-
томобиль көлігі, жоғары математика, қоғамдық 
ғылымдар, қолданбалы механика, машина жасау, 
физика және жалпы инженерлік пәндер, эконо-

История транспортно-строительного факуль-
тета неразрывно связана с процессом развития 
инженерно-технического образования в Север-
ном Казахстане. В связи с мощным развитием в 
послевоенные годы в г. Петропавловске  маши-
ностроительной, приборостроительной про-
мышленности 25 сентября 1950 года при заводе 
исполнительных механизмов (ЗИМ) открылся 
опорный пункт московского Всесоюзного за-
очного машиностроительного института. В 1956 
году на его базе образовался Петропавловский 
учебно-консультационный пункт (ВЗМИ), а в 

1958 году состоялся первый выпуск семнад-
цати дипломированных специалистов.

В июне 1960 года Петропавловский УКП 
ВЗМИ передается в ведение одному из ста-
рейших и самых крупных политехнических 
вузов Советского Союза – Уральскому ордена 
Трудового Красного Знамени политехничес-
кому институту (УПИ, г. Свердловск).

Приказом министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР в ноябре 
1974 года УКП УПИ был реорганизован в об-
щетехнический факультет (ОТФ) УПИ. Кон-
тингент студентов составлял 850 человек. Ба-
зовым предприятием был определен Петро-
павловский машиностроительный завод 

(ПЗТМ), который содержал в своем штате около 
100 лаборантов и научных сотрудников факуль-
тета и оказывал материальную поддержку в раз-
витии ОТФ УПИ.

В 1976 – 77 г.г. все острее ставился вопрос под-
готовки инженерных кадров для Северного реги-
она непосредственно крупными вузами Казах-
стана. И в июне 1978 года Петропавловский об-
щетехнический институт был передан в ведение 
Карагандинского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института (Кар 
ПТИ). На базе ОТФ было образовано два факуль-

КӨЛІК-ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ
Транспортно-строительный факультет

КӨЛІК-ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ
Транспортно-строительный факультет

«Құрылыс» кафедрасының  ұжымы
Коллектив кафедры «Строительство» 

«Автомобиль көлігі» кафедрасының ұжымы
Коллектив кафедры «Автомобильный транспорт» 
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мика.
 Қазақстан Республикасының министрлер Ка-

бинетінің 1994 жылдың екінші маусымдағы 
№584  қаулысымен және Қазақстан Республика-
сының Білім министрінің 1994 жылдың он 
төртінші шілдедегі бұйрығымен ҚарПТИ-дың 
Петропавлдағы филиалы негізінде Солтүстік Қа-
зақстан университеті жанынан Жоғары техника-
лық колледж ашылды. Алғашында ректор 
міндетін атқарушы болып техника ғылымдары-
ның кандидаты Атаманов С.А. болса, 1995 жылы 
СҚУ жанындағы ЖТК-ның ректоры қызметіне 
техника ғылымдарының докторы Мұтанов Ғ.М. 
тағайындалды.

1994 жылдың наурызында кешкі-сырттай фа-
культеттің қайта жасақталуына байланысты үш 
факультет құрылған болатын. Оның ішінде ав-
токөлік факультеті құрамында автомобиль 
көлігі, қолданбалы механика, жоғарғы механика, 
қазақ, орыс және шет тілдері, «автомобиль 
көлігі» мамандығы бойынша оқытатын кафедра-
лар болды. Факультеттің басшылығы Төлеген 
Хайруллинге тапсырылды

1995 жылдың қазанынан автокөлік факультеті 
негізінде көлік-құрылыс факультеті жасақта-
лып, оған техника ғылымдарының кандидаты 
Т.Х Хайруллин декандыққа тағайындалды. 
Оның құрамына  автомобиль көлігі кафедрасы 
(меңгерушісі т.ғ.к. А.К. Томашец ), қолданбалы 
механика (меңгерушісі т.ғ.к. Т.Х Хайруллин),  
қ ұ р ы л ы с  (  к а ф е д р а  м е ң г е р у ш і с і  
А.Қ.Алдабергенов), шет тілдері (кафедра меңге-
рушісі Л.А. Головина), философия (кафедра мең-
герушісі Ф.А.Сим). Факультет «Автомобильдер 
және автомобиль шаруашылығы», «Өн-
еркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандық-
тары бойынша мамандарды даярлап шығарды. 

2003  жылдан  бері  көлік-құрылыс факуль-
тетін В.В. Куйбышев атындағы Новосібір инже-
нер-құрылыс  институтын   бітірген, техника ғы-
лымдарының кандидаты  Имамбаева Райхан 
Сәлтайқызы басқарады. Ол 2005 жылы ғылым-
ды дамытуға қосқан үлесі үшін Солтүстік Қазақ-
стан облысы Әкімінің екінші дәрежелі сыйлы-
ғын иеленді.

Бұл күнде көлік-құрылыс факультетінің құра-
мында «Автомобиль көлігі» және «Құрылыс» ма-
мандықтарын даярлап шығаратын  екі кафедра 
бар.

Автомобиль көлігі кафедрасы 1985 жылы жел-
тоқсанда құрылған болатын. Алғашқы кафедра 
меңгерушісі техника ғылымдарының кандидаты 
И. М. Гульченко болған. Кафедра бұрынғы қазақ 
мектеп-интернатының ғимаратында орналасты, 
құрамында бес оқытушы және үш көмекші қыз-
меткер болған. Алғашында ғимарат оқу үрдісін 
жүргізуге лайықталмаған және үш зертхана, төрт 
дәрістік кабинеттен, шамалы оқу құралдары мен 

тета: вечерне-заочный и машиностроительный. 
Датой рождения транспортно-строительного фа-
культета считается 1 сентября 1982г., когда на ба-
зе вечерне-заочного факультета стали готовить 
инженеров по специальностям: «Экономика и 
организация машиностроения», «Радиотехни-
ка», «Технология машиностроения», «Промыш-
ленное и гражданское строительство», 
«Автомобили и автомобильное хозяйство». С 28 
октября 1988 года общетехнический и машинос-
троительный факультеты были объединены в 
один вечерне-заочный факультет, исполняющим 
обязанности декана был назначен к.т.н. Хайрул-
лин Т. Х. В составе вечернего факультета сохра-
нились все кафедры Петропавловского филиала 
КарПТИ: автомобильного транспорта, высшей 
математики, общественных наук, прикладной ме-
ханики, машиностроения, физики и общеинже-
нерных дисциплин, экономики.

Постановлением Кабинета министров Рес-
публики Казахстан №584 от 02.06.1994 г. и при-
казом Министерства образования Республики Ка-
захстан от 14.07.1994 г. на базе Петропавловско-
го филиала КарПТИ открылся высший техничес-
кий колледж при Северо-Казахстанском универ-
ситете, исполняющим обязанности ректора был 
назначен к.т.н. Атаманов С. А. На должность рек-
тора ВТК при СКУ в 1995 году был назначен 
д.т.н., профессор Мутанов Г. М.

В марте 1994 года вследствие реформирова-
ния вечерне-заочного факультета было создано 3 
факультета, в том числе автотранспортный с 
включением в его состав кафедр: автомобильно-
го транспорта, прикладной механики, высшей ма-
тематики, казахского, русского и иностранного 
языков, с обучением по специальности 
«Автомобильный транспорт»; деканом факуль-
тета стал Хайруллин Т. Х.

В октябре 1995 года на базе автотранспортного 
факультета был образован транспортно-
строительный факультет (декан – к.т.н. Хайрул-
лин Т.Х.), в состав которого вошли кафедры: авто-
мобильного транспорта (заведующий кафедрой - 
к.т.н. Томашец А.К.), прикладной механики (за-
ведующий кафедрой – к.т.н. Хайруллин Т.Х.), 
строительства (заведующий кафедрой - 
Алдабергенов А.К.), «Иностранные языки» (за-
ведующая кафедрой - Головина Л.А.), филосо-
фии (заведующий кафедрой - Сим Ф.А.). Факуль-
тет осуществлял подготовку специалистов по 
специальностям «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», «Промышленное и гражданское 
строительство». 

С 2003 года транспортно-строительный фа-
культет возглавляет к.т.н. Имамбаева Р.С. - вы-
пускница Новосибирского инженерно-
строительного института имени В.В. Куйбыше-
ва. В 2005 году Имамбаева Р.С. награждена пре-
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зертханалық құрылғылармен жарақталған бола-
тын. Студенттерге сабақ беруге көбінесе шағын 
литражды двигательдер зауытының білікті инже-
нерлері, атап айтқанда, В. А. Солянин, Н. Ф. Ка-
занцев, И. И. Куртов, Н.К. Руденко шақырыла-
тын. Бұлардың әрқайсысы мол өндірістік 

тәжірибесі бар, инженерлік шығармашылық қаб-
ілеті зор мамандар еді. Осындай оқытушылар-
дың арқасында студенттердің дипломдық жоба-
ларының тақырыбы салмақты болатын, мемле-
кеттік аттестация комиссиясына диплом жұмы-
сы ретінде нақты конструкторлық шығармалар 
ұсынылатын.

Кафедраның материалдық негізін нығайту 
үшін облыстағы ірі-ірі автокөлік кәсіпорында-
рымен, оның ішінде Ю.А. Шинкарев басқаратын 
облыстық автомобиль көлігі басқармасымен, 
А.К. Томашец басқаратын көлік кәсіпорнымен 
келісімшарт жасалды.  

1992 жылдан бастап кафедра меңгерушілігіне 
А.К. Томашец шақырылды. А. К. Томашецтің ка-
федра жетекшілігіне келуіне қарай, кафедраның 
материалдық-техникалық негізі нығая түсті, 
дәрісханалық және зертханалық қоры молайды. 
Кафедра жанынан «В» санатты жүргізушілер да-
ярлайтын ақылы оқу ашылды.  

Жыл өткен сайын мамандықтар түрленіп, са-
ны көбейе бастады. Мәселен, «Автомобиль 
көлігі» кафедрасында 2000 жылға дейін 
«Автомобильдер және автомобиль шаруашылы-
ғы» мамандығы бойынша мамандар даярлап шы-
ғаратын. Ал 2000 жылы  «Тасымалдау және жол 
қозғалысын ұйымдастыру» мамандығы,  2011 
жылы екі мамандық бойынша «Тасымалдау 
және басқаруды ұйымдастыру (көлік түрлері бо-
йынша)» және  «Жол қозғалысын ұйымдастыру» 
мамандары даярлана бастады. 

Жоғары оқу орындарының қайта жасақталуы-
на байланысты және Қазақстанның әлемдік 
білім беру кеңістігіне енуіне орай, 2004 жылдан 
бастап тек қана автомобиль көлігі инженерлерін 
даярлап қоймай, «Көлік, көлік техникасы және 
технологиясы», «Тасымалды, қозғалысты және 
көлік пайдалануды ұйымдастыру» мамандықта-

мией Акима Северо-Казахстанской области II 
степени за вклад в развитие науки, успехи в на-
учной деятельности.

В настоящее время в состав транспортно-
строительного факультета входят две выпускаю-
щие кафедры - «Автомобильный транспорт» и 

«Строительство». 
Кафедра «Автомобильный транспорт» бы-

ла организована в декабре 1985 года. Первым 
заведующим стал кандидат технических наук 
Гульченко И.М.. Кафедра размещалась в быв-
шей казахской школе-интернате и имела в сво-
ем составе 5 штатных преподавателей и трех 
сотрудников учебно-вспомогательного пер-
сонала. Здание не было приспособлено для 
осуществления учебного процесса. Кафедра 
имела три лаборатории и четыре аудитории с 
недостаточной оснащенностью учебными по-
собиями и лабораторным оборудованием.

По инициативе заведующего кафедрой 
Гульченко И.М. на преподавательскую рабо-
ту были приглашены ведущие сотрудники ко-

нструкторского бюро завода малолитражных 
двигателей (МЛД): Солянин В.А., Казанцев 
Н.Ф., Куртов И.И., Руденко Н.К..

Они имели достаточно большой практический 
опыт и обладали навыками инженерного твор-
чества, что отразилось на тематике и качестве 
дипломного проектирования. Дипломные проек-
ты стали представлять реальные конструктор-
ские разработки.

В  ц е л я х  у к р е п л е н и я  мат е р и а л ь н о -
технической базы кафедры были заключены до-
говоры содружества с Северо-Казахстанским об-
ластным управлением автомобильного транс-
порта (начальник Шинкарев Ю.А.) и областным 
а в т о т р а н с п о р т н ы м  о б ъ е д и н е н и е м  
«Агропромтранс» (начальник Томашец А.К.).

В декабре 1992 года на должность заведующе-
го кафедрой был приглашен Томашец А.К., кото-
рый направил усилия коллектива на укрепление 
материально-технической базы, аудиторного и 
лабораторного фонда учебного подразделения. 
При кафедре были открыты платные курсы под-
готовки водителей категории «В».

Кафедра «Автомобильный транспорт» до 
2000 года осуществляла выпуск по специальнос-
ти «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 
2000 году была открыта специальность – «Орга-
низация перевозок и дорожного движения», в 
2011 году еще две специальности: «Организация 
перевозок и управления (по видам транспорта)» 
и «Организация дорожного движения».

Последовавшие в рамках высшей школы пре-
образования, обусловленные тенденцией вхож-
дения Казахстана в мировое образовательное 
пространство, привели к тому, что с 2004 года ка-
федра стала осуществлять не только выпуск ин-
женеров автомобильного транспорта, но и подго-

«Іштен жанатын қозғалтқыштар» зертханасындағы сабақ 
Занятия в лаборатории «Двигатели внутреннего сгорания»
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ры бойынша оқытудың барлық түрлерінен ма-
мандандырылған бакалаврларды даярлау 
жұмыстарын жүргізеді. 

Болашақ инженерлерді оқытып, оларды іс 
үстінде нақты тәжірибеге қанықтыру үшін әр 
жылдары сырттан үлкен ғалымдар мен маман ин-
женерлер шақырылады. Олардың арасында,  тех-
ника ғылымдарының докторлары, профессорлар 
С. Н. Нұрақов,  В. В. Грузин, техника ғылымда-
рының кандидаты А.Б. Бөбеев, еліміздің 
құрметті автокөлік қызметкері Ю. А.Шинкарев, 
шағын литражды двигательдер зауытының бас 
конструкторы Р.Г.Гумеров, тағы басқалары бар.

Қазіргі уақытта кафедрада он оқытушы штат-
та, оның үшеуі техника ғылымдарының кандида-
ты, бір СҚМУ профессоры, екі доцент, алты аға 
оқытушы. 2011 жылдан «Автомобиль көлігі» ка-
федрасын техника ғылымдарының кандидаты 
Савинкин Виталий Владимирович басқарады.

«Құрылыс» кафедрасының тарихы 1982 жыл-
дың қыркүйегінен басталады. Ол кезде металл ко-
нструкциялары мен құрылыс механикасы болған 
дербес кафедрада екі техника ғылымдарының 
кандидаты (Мальцев В.Г. – кафедра меңгерушісі, 
Мауэргауз Ю.А.) және үш оқытушы (Канаев 
Н.М., Грицишин А.Н., Винтаева Е.Д.  ) жұмыс 
істеді.

1985 жылдың желтоқсанында №4 оқу-
зертхана корпусының салынуына байланысты,  
құрылыс механикасы және металл конструкция-
лары кафедрасы «Құрылыс» кафедрасы болып 
қайта аталып, кафедраның меңгерушілігіне 
Мәскеу құрылыс инженерлері   институтын   
бітіріп  келген С. С. Туканов тағайындалды. Ол 
кезде штатта бес оқытушы және үш қоса атқару-
шы оқытушы ғана болатын.  Жаңадан ұйымдас-
қан кафедраның осы шағын ұжымы ірілі-уақты 
48 пәннен сабақ беретін. Кәсіпорыннан келіп 
дәріс оқып жүрген А.Қ.Қалиев пен А.А. Горячев 
кейін кафедраның штатындағы оқытушылыққа 
ауысты.

1985 жылы кешкі бөлімде оқыған алғашқы от-
ыз бір инженер-құрылысшыға жоғары білімі ту-
ралы диплом тапсырылып, өндіріске аттанды-
рылды. Алайда аймақта мамандардың жетіспеуі-
не байланысты 1986 жылы сыртқы бөлімге, ал 
1989 жылы күндіздгі бөлімге студенттер қабыл-
дай бастады.  1993 жылдан мемлекеттік тілде 
оқитын топтар ашыла бастады.

2004 жылдан бері «Құрылыс» кафедрасында 
құрылыс мамандығына үш мамандандыру бака-
лаврлары  даярланады. 

Қазіргі уақытта «Құрылыс» кафедрасында 14 
оқытушы оқу дәрістерін жүргізеді. Оның ішінде 
үш техника ғылымдарының кандидаты, бір PhD 
докторы, бір СҚМУ профессоры, екі доцент, он 
бір аға оқытушы бар. Әр жылдары кафедра құра-
мында білікті де білімді ғалымдар мен өндіріс ма-

товку бакалавров по специальностям «Тран-
спорт, транспортная техника и технологии», 
«Организация перевозок, движения и эксплуата-
ция транспорта» всех форм обучения различных 
специализаций.

Подготовка специалистов для автомобильной 
отрасли на кафедре в разные годы осуществля-
лась силами ведущих ученых Республики Казах-
стан, опытными специалистами с производства:  
д.т.н., профессором Нураковым С.Н.; д.т.н., про-
фессором Грузиным В.В.; к.т.н., доцентом Бобее-
вым А.Б.; почетным автотранспортником Казах-
стана Шинкаревым Ю.А.; главным механиком 
т р е с т а   « Ур а л г а з н е ф т е г а з с т р о й »  
Абильмажиновым С.И.; начальником автобазы 
связи Поповым О.Н.; начальником центра ТО 
«Камаз» Веселовым В.В.»;  заместителем на-
чальника УВД подполковником Монастырским 
В.Д.; главным инженером радиозавода Соляни-
ным В.А.; главным конструктором завода МЛД 
Гумеровым Р.Г.; руководителем проектной груп-
пы «Севгражданпроект» Врублевской Н.И. На 
преподавательскую работу приглашались луч-
шие выпускники кафедры: Колисниченко С.Н., 
Дерман А.Л., Коптяев Д.А., Жумутов М.А., Са-
винкин В.В., Кулатаев С.А. и другие. 

В настоящее время учебный процесс обеспе-
чивают 10 штатных преподавателей, в их числе - 
3 к.т.н., 1 профессор СКГУ им. М. Козыбаева, 2 
доцента, 6 старших преподавателей. С 2011 года 
кафедру «Автомобильный транспорт» возглав-
ляет к.т.н. Савинкин В.В. 

История кафедры «Строительство» начинает-
ся в сентябре 1982 года, когда была организована 
самостоятельная кафедра строительной механи-
ки и металлических конструкций, где работали 2 
к.т.н. (Мальцев В.Г. – заведующий кафедрой, Ма-
уэргауз Ю.В.) и 3 преподавателя (Канаев Н.М., 
Грицишин А.Н., Винтаева Е.Д.).

В декабре 1985 года со строительством учеб-
но-лабораторного корпуса №4 кафедра строи-
тельной механики и металлических конструкций 
была переименована в кафедру «Строит-
ельство». Заведующим кафедрой был назначен 
Туканов С.С. - выпускник Московского инже-
нерно-строительного института. В это время на 
кафедре работало 5 штатных преподавателей и 3 
совместителя (Соковнин Ю.П. – директор 
ЦНТИ, Калиев А.К. - ведущий специалист ПСО 
«Севгражданстрой», Горячев А.А. - старший ин-
женер ГПИ «Севгражданпроект»), которым при-
шлось вести занятия по 48 дисциплинам. Впос-
ледствии Калиев А.К. и Горячев А.А. перешли на 
штатные должности кафедры. 

Первый выпуск инженеров-строителей (31 
чел.), обучавшихся по вечерней форме, со-
стоялся в 1985 году. Однако это не могло удовлет-
ворить потребности региона в этих специалис-
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мандары жұмыс атқарды. Атап айтатын болсақ, 
техника ғылымдарының докторлары Болатбаев 
К.Н., Шәріпов С.М.; техника ғылымдарының кан-
дидаты Біржанов Р.Т.; СҚУ колледж директоры 
техника ғылымдарының кандидаты Мүсірепов 
С.Б.; Қазақстан Республикасының архитектура 
Одағының мүшесі Зікібаев К.З;  «Петропавл» 

диспетчерлік станцияның бастығы Кеженев 
Б.С.; «Петропавл» диспетчерлік станцияның бас 
инженері Жмыхов С.Н.; қалалық «Целингипро-
сельхоз» мемлекеттік жобалау институтының 
сәулет-құрылыс тобының жетекшісі Залевская 
Л.И.; «Севгражданстрой» смета-жобалық ұйы-
мының сынақ зертханасы  жетекшісі Жапарқа-
нов К.К.  Қазіргі  уақытта  кафедрада  әр жылда-
ры оқыған түлектердің 30 пайыздан астамы қыз-
мет атқарады. Олар: Полищук Н .Ю. - 1987 жылы 
кешкі бөлім;  Жекеев Д.Ш.- 1997 жылы күндізгі 
бөлім; Залевская Е.П.- 1998  жылы күндізгі 
бөлім;   Гречанная М.А. – 2005  жылы күндізгі 
бөлім; Рахимзянова И.В. –  2009  жылы  сыртқы 
бөлім;  Имамбаев Н.С. – 2009  жылы сыртқы 
бөлім.   2011  жылдан  «Құрылыс»  кафедрасын  
техника ғылымдарының кандидаты Савостин 
Алексей Александрович басқарады. 

Көлік-құрылыс факультетінің оқытушы-
профессорлар құрамы өндіріс орындарымен, ғы-
лыми-мекемелермен, Қазақстанның және шет 
елдің жетекші жоғары оқу орындарымен ынты-
мақтаса жұмыс істейді, ғылыми-зерттеу мен 
тәжірибелік жұмыстарды оқу үдерісімен сабақ-

тах, и в 1986 году был произведен набор на за-
очную форму, а в 1989 году — на дневную форму 
обучения. В 1993 году был объявлен набор аби-
туриентов для обучения на государственном язы-
ке. 

С 2004 года кафедра «Строительство» осу-
ществляет подготовку бакалавров по трем на-

правлениям специальности «Строит-
ельство» всех форм обучения.

На кафедре «Строительство» учебный про-
цесс обеспечивается силами 14 штатных пре-
подавателей, в их числе: 3 к.т.н., 1 доктор 
PhD, 1 профессор СКГУ им. М. Козыбаева, 2 
доцента, 11 старших преподавателей. В раз-
ные годы в составе кафедры работали ученые 
и специалисты с производства: д.т.н. Болат-
баев К.Н., д.т.н. Шарипов С.М., к.т.н. Бржа-
нов Р.Т., директор колледжа СКУ к.т.н. Мус-
репов С.Б., член Союза архитекторов Респуб-
лики Казахстан Зикибаев К.З., начальник 
ЛПДС «Петропавловск» Кеженев Б.С.; глав-
ный инженер ЛПДС «Петропавловск» Жмы-
хов С.Н., Залевская Л.И. – руководитель архи-
тектурно-строительной группы ГГПИ «Це-
лингипросельхоз»; руководитель испыта-
тельной лаборатории ПСО «Севгражда-
нстрой» Жапарканов К.К. В настоящее время 
выпускники кафедры составляют более 30 % 
кадрового состава: Полищук Н .Ю. - выпус-
кница 1987 года вечерней формы обучения; 
Жекеев Д.Ш.- выпускник 1997 года очной 
формы обучения; Залевская Е.П.- выпуск-
ница 1998 года очной формы обучения; Гре-
чанная М.А. – выпускница 2005 года очной 
формы обучения; Рахимзянова И.В. – выпус-

кница 2009 года заочной формы обучения; Имам-
баев Н.С. – выпускник 2009 года заочной формы 
обучения.  С 2011 года кафедру «Строительство» 
возглавляет к.т.н. Савостин А.А.

Профессорско-преподавательский состав 
транспортно-строительного факультета повы-
шает свою квалификацию на постоянно действу-
ющих методических семинарах, в институте пе-
реподготовки и повышения квалификации уни-
верситета, посещает занятия более опытных и 
квалифицированных преподавателей, мастер-
классы. Более 50% кадрового состава прошли по-
вышение квалификации в ведущих вузах Казах-
стана и ближнего зарубежья в рамках курсов или 
годичных стажировок. Неоднократно сотрудни-
ки кафедр направлялись на обучение в целевую 
аспирантуру и магистратуру в вузы РК. В 2011 го-
ду преподаватели Рахимзянова И.В., Кулатаев 
С.А., Дерман А.Л., Сагдыев Э.Ф., Жумутов М.А. 
поступили на обучение в магистратуру вузов Ка-
захстана и России на бюджетной и платной осно-
ве. Ежегодно практикуется выезд преподавате-
лей на крупные объекты строительной и транс-
портной индустрии Северо-Казахстанской об-

Көлік-құрылыс факультетінің зертханасында
В лабораториях транспортно-строительного факультета
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тас жүргізіп, болашақ  мамандардың өмірге, ер-
теңгі қызметіне лайықты бейімделуін қамтама-
сыз етуге күш салады. Кафедра ұжымы тұрақты 
әдістемелік семинарлар, біліктілігін жетілдіру 
институты арқылы педагогикалық шеберлігін 
ұштап отырады. Жыл сайын кафедра оқытушы-
лары Солтүстік Қазақстан облысының ірі көлік 
индустриясы мен құрылыс объектілеріне және 
Астана, Алматы, Қарағанды, Павлодар, Атырау, 
Уфа сияқты қалаларға тәжірибелік сапарларға 
шығып тұрады. Білікті мамандар ретінде факуль-
тет оқытушылары қала және облыс кәсіпорында-
рының қызметкерлеріне арналған біліктілігін 
жетілдіру курстарында дәріс оқиды және қала, 
облыс әкімшілігі қарамағында тасымалды ұйым-
дастыру мен автомобиль көлігінде қауіпсіздік 
қозғалысы мәселері бойынша комисия жұмыста-
рына қатысады. 

Қоғамымызда соңғы жылдары оқыту жүйе-
сінде жүріп жатқан күрделі өзгерістер факультет 
оқытушыларының жаңа инновациялық жүйелер 
арқылы мультимедиалық сабақтар жүргізу, элек-
трондық оқулықтар арқылы үйрету,  компью-
терлік желіні пайдалану арқылы презентация, жо-
ба, эскиз және топпен жұмыс түрлері дебат,  
іскерлік ойындар арқылы меңгерту қолданыла 
бастады. Айта кету керек,  инновациялық техно-
логиялардың жетістіктерін пайдалану арқылы 
үйрету – бүгінгі факультет оқытушыларының 
басты мақсаты. Осыдан болар соңғы жылдары 
факультет студенттері республикалық олимпиа-
далардың жүлдегерлері атанып жүр. Мәселен, 
2010  жылы үшінші орынды Ибраев А.,  Галат Д.,  
Дегтярев В.;  2011 жылы екінші орынды   
Еньшина М.;  2012  жылы Шарипов А.  үшінші 
орынды иеленді.

Факультеттің материалдық-техникалық негізі 
уақыт өткен сайын нығайып, жабдықтардың осы 
заманғы жаңа түрлері алынуда,  виртуалды зер-
тханалар мен оқытушылардың авторлығымен 
құрастырылған ұжымдық оқулықтар, электро-
нды оқу курстары сабақ берудің құрамдас 
бөлігіне айналды. Осындай мол мүмкіндіктердің 
арқасында бәсекеге қабілетті мамандар даярла-
нып, ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіліп, қа-
ла мен облыс кәсіпорындары тапсырыстары бо-
йынша шаруашылық-келісімшарт жұмыстары 
жиі орындалып тұрады.

Қазір факультеттің қарауында он бес оқу каби-
неті болса, оның біреуі мультимедиалық, екеуі 
дипломдық жобалауға арналған, бес компьютер 
сыныбы, сегіз зертханада тәжірибелік сабақтар 
өтеді. Олардың бәрі тиісті көрнекі құралдармен, 
жабдықтармен қамтамасыз етілген, дәрісхана-
ларда жан-жақты мүмкіндігі бар мультимедиа-
лық кешендерді пайдалануға болады.

Білім берудің озық технологиясы батыл игер-
ілуде. Компьютер сыныптарында бағдарлама-

ласти и за ее пределы – г. Астана, г. Алматы, г. Ка-
раганда, г. Павлодар, г. Атырау, г. Уфа. Как веду-
щие специалисты преподаватели факультета при-
нимают участие в проведении курсов повыше-
ния квалификации для сотрудников предприя-
тий города и области, участвуют в работе комис-
сий по вопросам безопасности движения на авто-
мобильном транспорте и организации перевозок 
при акиматах города и области. 

Профессорско-преподавательский состав ка-
федр практикует использование в учебном про-
цессе активных педагогических технологий, 
предполагающих индивидуальную работу со сту-
дентом (создание презентации, проекта, эскиза); 
работу с командой (деловые игры); работу в груп-
пе (дебаты, круглые столы); работу в потоке (кон-
ференции, экскурсии на производство). Также 
для студентов с целью мотивации к познаватель-
ной деятельности на факультете организуются 
предметные олимпиады. В последние годы сту-
денты факультета неоднократно становились 
призерами республиканских олимпиад: 3 место 
на Республиканской предметной олимпиаде 
2010 года заняли Ибраев А., Галат Д., Дегтярев 
В.; в 2011 году 2 место заняла Еньшина М.; в 2012 
году 3 место занял Шарипов А. 

Инновационным приемам преподавания тех-
нических дисциплин на факультете способству-
ют электронные обучающие пособия, мультиме-
дийные технологии, полная база нормативной и 
справочной литературы, высокофункциональ-
ное оборудование. 

Специальности транспортно-строительного 
факультета полностью обеспечены современной 
учебно-методической и нормативной литерату-
рой по общеобразовательным, базовым и профи-
лирующим дисциплинам, в том числе изданной 
авторским коллективом профессорско-
преподавательского состава. 

Материально-техническая база факультета по-
зволяет готовить специалистов конкурентоспо-
с о б н о го  у р о в н я ,  п р о в од и т ь  н ау ч н о -
исследовательские и хозяйственно-договорные 
работы по заказам предприятий города и облас-
ти. 

Сегодня кафедры факультета располагают 15 
учебными аудиториями, одна из которых мульти-
медийная, 8 специализированными лаборатори-
ями, 5 компьютерными классами, в том числе 2 
кабинетами дипломного проектирования. 
Аудитории оснащены наглядными пособиями, 
необходимыми для проведения лекционных и 
практических занятий. Во время занятий воз-
можно использование переносного многофун-
кционального мультимедийного комплекса, ау-
дио и видеоматериала. 

В компьютерных классах факультета установ-
лено новейшее программное обеспечение, по-
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лық қамтамасыз етудің ең жаңа түрлерімен 
жұмыс істеп, арнайы пәндер бойынша күрделі 
тапсырмаларды орындауға мүмкіндік бар, сту-
денттер курс және диплом жұмыстарын, түрлі 
есептерді осында жасайды. Бірқатар дипломдық 
жұмыстар Көлік тасымалын басқару орталығы, 

Жол полициясы басқармасы, Ауыл шаруашылы-
ғы департаментінің тапсырысымен орындалады. 
Қаладағы көлік тасымалын басқару орталығы 
мен жол полициясы басқармасы студенттердің 
өндірістік тәжірибеден өтуіне жағдай жасап, ка-
федрамен қоян-қолтық жұмыс істейді. Бітіруш-
ілердің үздік бағаланған дипломдық жұмыстары 
өндірісте қолданыс табуы да таңданарлық емес. 
Мұндай бірлесе жұмыс істеу және көрнекі 
құралдар мен күрделі жабдықтар болашақ  ма-
мандарды жұмыс орнына ертерек бейімдеп, өз са-
ласында кездесетін қиындықтарды жеңе білуге 
машықтандырады.

Факультеттің оқу-зертханалық кешені инно-
вациялық құрылғылармен жабдықталған. Мәсе-
лен, аспаптардың көмегімен (макеттер, модел-
дер, стенділер, тренажерлер) автомобильдердің 
электрлік және электрондық жүйесіне, бензинді 
және дизельді қозғалтқыштың жұмысына диаг-
ностика жүргізуге, сондай-ақ автомобиль жолда-
рында болатын жағдайларды реттеуге; көлік 
жүргізу тәжірибесін машықтандыруға; құрылыс 
материалдарының сапасын анықтауға; ғимарат-

зволяющее выполнять курсовые и дипломные ра-
боты с использованием графических редакторов, 
производить автоматизированный расчет несу-
щих конструкций, расчет и проектирование тру-
бопроводов, определять сметную стоимость 

строительства. 
В кабинетах дипломного проектирования 

имеется необходимое для выполнения дип-
ломных работ методическое обеспечение, 
оргтехника, устройства для выполнения гра-
фических работ, наглядный материал. Дип-
ломные работы разрабатываются с учетом по-
желаний ведущих организаций города и об-
ласти: «Центра управления пассажирскими пе-
ревозками», «Управления дорожной поли-
ции», «Департамента сельского хозяйства» и 
имеют практическую ценность и дальнейшее 
внедрение в производство. Например: «Орга-
низация и планирование ремонтных работ в 
МТМ КТ «Зенченко и К» с разработкой техно-
логии обкатки двигателя»; «Организация по-
ста комплексного обслуживания передней под-
вески легковых автомобилей ТОО СТК «Ди-
намо Лидер»; «Составление компьютерных 
программ с целью оптимизации суточного и 
оперативного планирования грузовых перево-
зок» и другие. В дипломных работах отраже-
ны элементы научных исследований, проводи-
мых студентами под руководством преподава-
телей в период всего обучения. В некоторых 
дипломных работах представлены элементы 
обучающих программ и методик как результат 
индивидуальной работы преподавателя со сту-
дентом, направленной на повышение творчес-
кой и познавательной активности студента. 
Это – «Автоматизированная программа расче-

та фундаментов неглубокого заложения», «Ме-
тодика расчета металлического каркаса здания в 
программном комплексе «Лира» на статические 
нагрузки с выбором расчетных сочетаний и уси-
лий» и т.д.

Учебно-лабораторный комплекс факультета, 
включающий в себя реальные и реально-
виртуальные лаборатории, лаборатории САПР, 
оснащен инновационным учебно-лабораторным 
оборудованием. Имеющиеся макеты, модели, 
стенды, тренажеры позволяют проводить диаг-
ностирование электрических и электронных сис-
тем автомобилей; работу бензиновых и дизель-
ных двигателей; моделировать ситуации, возни-
кающие на автомобильных дорогах; отрабаты-
вать практические навыки вождения автомоби-
ля; определять качество строительных материа-
лов; оценивать надежность работы конструкций, 
зданий и сооружений и т.д. 

Выполнение студентами лабораторных работ 
на базе имеющегося оборудования способствует 
формированию навыков и умений, необходимых 

Оқу стенді. Елді мекен көрінісі   
Учебный стенд. Фрагмент населенного пункта

Сынау зертханасындағы  ғылыми зерттеулер
Научные исследования в испытательной лаборатории
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тар мен құрылыстардың сенімділігін тексеруге 
және т.б. мүмкіндік береді. Факультеттің оқыту-
шы-ғалымдары мамандығы бойынша зертхана-
лық, практикалық дәрістерді өткізумен қатар сту-
денттермен ғылыми-зерттеу жұмыстарын да 
жүргізеді. 2001 жылы ашылған «Құрылыс» ка-
федрасының сынақ зертханасы Петропавл қала-

сы кәсіпорындарының тапсырысы бойынша 
үлкен көлемде шаруашылық-келісімшарт 
жұмыстарын орындады. Мәселен, Петропавлда-
ғы «Құрылыскомпания» ЖШС, «Коммунсер-
вис» МКК, «Отделстрой», «Имсталькон» құры-
лыс-монтаж ұйымдары, жауапкершілігі шекте-
улі серіктестіктер «Единство», «Металлсервис», 
«Центрсервис», «Бураш және компания» серікт-
естіктері мен «Гросс» және «Мәдиев» сияқты же-
ке кәсіпкерлердің тапсырысы бойынша қаруар 
жұмыстар тындырды. Сондай-ақ,  «Айсберг» сау-
да үйінің, Володар ауылындағы клубтың, Ішкі 
істер департаменті ғимаратының темірбетон ко-
нструкцияларының беріктігін тексеріп, тиісті қо-
рытындылар мен ұсыныстар берді. 

Студенттермен ғылыми-зерттеу жұмысын 
жүргізуде  бұдан басқа да озық әдістер мен 
тәсілдер, нақты және виртуалды зертханалар, 
жаттығу құрылғылары қолданылады. Айталық, 
факультет студенттері Манаш Қозыбаев атында-

в их будущей профессиональной деятельности. 
В лабораториях факультета, наряду с проведени-
ем лабораторных, практических занятий по дис-
циплинам специальностей, проводятся научные 
исследования профессорско-преподавательским 
составом и студентами в рамках СНО. Открытая 
в 2001 году на кафедре «Строительство» испыта-

тельная лаборатория выполнила большой объ-
ем хозяйственно-договорных работ по заказам 
предприятий города Петропавловска: ТОО 
«Стройкомпания», КГП «Коммунсервис», 
ДООТ «Отделстрой», ЗАО «Имсталькон», 
ТОО «Единство», ТОО «Металлсервис», ТОО 
«Центрсервис», ЧП «Гросс», ЧП «Мадиев», 
ТОО «Бураш и К0 ». Было проведено обследо-
вание железобетонных конструкций для вто-
ричного их применения в строительстве следу-
ющих объектов: торгового дома «Айсберг», се-
льского клуба в селе Володарское, здания 
Управления внутренних дел и другое.

Кафедры транспортно-строительного фа-
культета осуществляют взаимовыгодное со-
трудничество с автотранспортными и строи-
тельными организациями города и области. 
Заключены договоры о проведении практик и 
исследовательских работ на кафедрах факуль-
тета с более чем 30-ю организациями и пред-
приятиями, управленческими структурами и 
частными фирмами. В период прохождения 
практики студенты приобретают практичес-
кие навыки в области производства, техноло-
гии, экономики и управления производством. 
Результатом прохождения производственных 
практик являются рационализаторские пред-
ложения, рекомендации по организации совер-
шенствования перевозочного процесса, повы-
шению надежности, долговечности строи-
тельных конструкций и дорожной строитель-
ной техники. Студенты кафедры «Строит-

ельство» участвовали в строительстве плава-
тельного бассейна СКГУ им. М. Козыбаева; в 
рамках договора о сотрудничестве проходили 
практику на предприятиях Атырауской области.

На транспортно-строительном факультете по-
стоянно ведется научная работа по направлени-
ям: исследование свойств местных строитель-
ных материалов; исследования процессов в дви-
гателях внутреннего сгорания; использование со-
временных систем автоматизированного проек-
тирования; повышение эффективности исполь-
зования строительных, дорожных и подъемно-
транспортных машин технологичными метода-
ми. Имеется несколько десятков патентов, полу-
ченных профессорско-преподавательским со-
ставом за время работы в университете. 

Тесные научные связи поддерживаются с вуза-
ми Республики Казахстан и стран ближнего зару-
бежья такими, как Казахская академия транспор-
та и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. 

Жүргізушілерді оқыту тестілеу кешені 
Обучающий тестирующий комплекс водителей

«Автомобильдердің электр және электронды жабдықтары»
зертханасындағы сабақ («Автомобиль көлігі» кафедрасы)

Занятие в лаборатории «Электрическое и электронное
оборудование автомобиля» (Кафедра «Автомобильный транспорт»)
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ғы СҚМУ-дың жүзу бассейні сияқты ірі құры-
лыс объектілерінің жұмыстарына қатысу; ынты-
мақтастық келісімшарт шеңберінде Атырау об-
лысының  кәсіпорындарында тәжірибеден өтті.

Ғылыми жұмыстың бағыттары жергілікті 
құрылыс материалдарының қасиеттерін зерттеу-
ге; іштен жану қозғалтқыштарының үдерісін 
зерттеуге; автоматтандырылған жобалаудың  за-
манауи жүйелерін қолдануға; технологиялық 
әдіспен құрылыстық транспорт машиналарын 
қолданудың тиімділігін арттыруға арналған. 
Осындай орасан жұмыстардың нәтижесінен оқы-
тушы-профессорлардың бірнеше ондаған па-
тенттері бар.  

Сондай-ақ, маман даярлау жөнінде көлік-
құрылыс факультеті Қазақстан Республикасы 
мен алыс және жақын шет елдердің жоғары оқу 
орындарымен тығыз байланыс орнатқан. Мәсе-
лен, Алматыдағы М.Тынышпаев атындағы Қазақ 
көлік және коммуникация академиясымен, Сәу-
лет-құрылыс академиясымен, Астанадағы Л.Гу-
милев атындағы Еуразия Ұлттық университет-
імен, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетімен, Омбыдағы Сібір мемле-
кеттік автомобиль-жол академиясымен, Омбы пе-
дагогикалық университетімен, ғылыми-зерттеу 
орталықтарымен шығармашылық байланысын 
үзбейді. Міне, осындай бірлесе атқарған ғылы-
ми-зерттеу жұмыстарының арқасында факуль-
тет оқытушылары кандидаттық ғылыми диссер-
тацияларын сәтті қорғады.

Жыл сайын студенттердің ғылыми тәжіри-
белік конференциялары өткізіліп, ең үздік ғылы-
ми жұмыстар мен диплом жұмыстары республи-
калық байқауларға жіберіліп, жүлделі орындарға 
ие болады. Мәселен, 2003 жылы диплом жобасы 
бойынша бірінші орынды Қабдулина А., ғылы-
ми-зерттеу жұмысынан үшінші орынды Чупрова 
И.; 2004-2005  жылдары диплом жұмыстары бо-
йынша үшінші орынды Васильева В.,  Левинско-
го В.;  Верстакова А.;  2007  жылы диплом жұмы-
сынан бірінші, екінші орынды Сысолятина В., 
Радченко К., Абдухалилова Р.;  2010 жылы дип-
лом жұмысынан бірінші, екінші орындарды По-
лищук Е., Ворона В., Сергеев О. иеленді.

Көлік-құрылыс факультеті жылдар бойы жи-
нақталған тәжірибені байытып, кәсіби біліктілігі 
жоғары мамандар даярлауда заман талабына сай 
бейімделген, отансүйгіштікке тәрбиеленген, ал-
ған білімі мен тәрбиесін еліміздің игілігіне 
жұмсауға саналы түрде дайын студент-жастарды 
қалыптастыруға бағытталған.

 Оқытушылар мен студенттер қауымы универ-
ситеттің және Петропавл қаласының  қоғамдық-
саяси өміріне белсене қатысып, жыл сайын жа-
рыстар мен мерекелік байқауларда жүлделі орын-
дар алады. 

Факультеттің оқытушылары өз студенттері бо-

Алматы), Казахская Головная Архитектурно-
Строительная Академия (г. Алматы), Евразий-
ский национальный университет им. Л. Гумиле-
ва (г. Астана), Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова (г. Павлодар), 
Сибирская государственная автомобильно-
дорожная академия (г. Омск), Омский педагоги-
ческий университет (г. Омск) и другими. В ре-
зультате проводимых совместных научных ис-
следований преподавателями кафедр факультета 
были защищены кандидатские диссертации. 

Ежегодно на кафедрах проводятся студен-
ческие научно-практические конференции. Луч-
шие научно-исследовательские и дипломные ра-
боты студентов направляются на республикан-
ские конкурсы, на которых они неоднократно за-
воевывали призовые места: 2003 год - 1 место 
присуждено дипломному проекту Кабдулина А., 
3 место - научно-исследовательской работе Чуп-
рова И.; 2004 год – 3 место дипломному проекту 
Васильева В., Левинского В.; 2005 год – 3 место 
дипломной работе Верстакова А.; 2007 год – 1 
место дипломной работе Сысолятина В., 2 место 
дипломной работе Радченко К., Абдухалилова Р.; 
2010 год – 1 место дипломной работе Полищук 
Е., 2 место дипломной работе Ворона В., Сергеев 
О.

Воспитательный процесс факультета направ-
лен на формирование поликультурной личности 
студента-выпускника, которому присущи граж-
данственность, гуманистическая ориентирован-
ность, направленность на профессиональный 
успех и творческая устремленность, социальная 
активность и коммуникабельность, чувство гор-
дости за свой Альма-Матер, приверженность 
университетскому духу, преданность универси-
тетским традициям и университетской солидар-
ности.

Профессорско-преподавательский состав и 
студенты активно участвуют в общественно-
политической, культурной и спортивной жизни 
факультета, университета и города Петропав-
ловска, ежегодно занимают призовые места в со-
ревнованиях и праздничных конкурсах.

Правовое воспитание студентов на факультете 
осуществляется посредством работы эдвайзеров 
учебных групп со студентами; активной деятель-
ности  информационно-пропагандистской груп-
пы факультета; участия студентов в информаци-
онных встречах с ведущими политиками страны, 
представителями аппаратами Акимов города и 
области, представителями министерства внут-
ренних дел, управления молодежной политики, 
представителями партии Нур-Отан, а также мо-
лодежного крыла партии Жас-Отан.

С целью интенсификации творческой деятель-
ности и общественной активности студенческой 
молодежи на факультете создано студенческое са-
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йынан өмірге құштарлық, қоғамдық белсенділік 
сезімін ұялатуға бағытталған шараларды жос-
парлы түрде еліміздің беделді саясаткерлерімен, 
облыс, қала Әкім аппаратының, Ішкі істер ми-
нистрі мен Нұр Отан партиясының өкілдерімен, 
сондай-ақ Жас Отан жастар қанатымен бірлесе 
өткізіп отырады. Жастардың өмір жолына жа-
ңылмай түсуіне бағыт-бағдар сілтейді. Соңғы 
жылдары факультеттің оқытушылары мен сту-
денттер кеңесі шығармашылық ізденістер жо-
лында, бірқатар мәдени шараларды ұйымдасты-
руда жемісті нәтижелерге қол жеткізді. Мәселен, 
Қазақстан Республикасының Конституция күні, 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні,  
Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы 
Жолдауын талқылауға арналған кураторлық са-
ғаттар мен «Дөңгелек үстелдер», ғылыми-
тәжірибелік конференциялар, салтанатты кеш-
тер және тағы басқа атаулы шараларды өткізу 
дәстүрге айналған. Көлік-құрылыс факультеті 
студенттерінің белсенділігі мен іскерлігін көрс-
ететін мысалдар аз емес. Айталық, 2003 жылы 
құрылыс мамандығында оқыған Иван Рузайкин 
университеттің студенттік кәсіподағын басқар-
ды, 2006 жылы Марина Наурызбаева, қазір бұл 
жұмысты болашақ құрылысшы Алифтенова 
Алина атқарып жүр. Студенттер республикалық,  
жергілікті жастар ұйымдарының жұмысына бел-
сене араласады және студенттердің қоғамдық 
бірлестіктерінде, «Жасыл ел» облыстық штабы-
ның жетекшілері міндеттерін атқаруда. Олар фа-
культет түлегі Игорь Сермакшев, құрлыс маман-
дығында оқитын Жәнібек Әлкин т.б.

Факультетте салауатты өмір салтын насихат-
тау жұмыстары кеңінен жүргізіледі. Атап айта-
тын болсақ,  нашақорлық,  СПИД,  шылым шегу 
және түбіркүлезге қарсы күрес жүргізу шарала-
рына арналып өткізілген дәрігерлік кездесулер. 
Сонымен қатар, жыл сайын өтетін «Сергектік 
және денсаулық» спартакиадасы аясындағы жа-
рыстарда факультет өкілдері кемінде екінші 
және үшінші орындарға ие болады. Денсаулығы 
мықты студент-жастарды қалыптастыру  мақса-
тында дәстүрлі спорттық ойын түрлері футбол,  
волейбол, баскетбол, жүзу, теннис, шахмат, то-
ғыз  құмалақтан  деканның  кубогына  жарыстар       
өтіп тұрады.

Факультет болып қалыптасқан уақыттан бері 
үш мыңнан астам мамандар диплом алып, өмірге 
жолдама алды. Солардың ішінде  факультеттен 
алған білімін тәжірибеде нығайтып,  жан-жақты 
дайындығы мол, білікті маман болып қалыптас-
қан түлектер аз емес. Олардың бірқатары, 
еліміздің, облыстың көлік және құрылыс салала-
рында, мемлекеттік әкімшілік  қызметінде, 
кәсіпкерлік саласында, жоғары оқу орындарын-
да, колледждерде  табысты еңбек етсе, сондай-ақ 
алыс және жақын шет мемлекеттерде  де  фа-

моуправление в форме Студенческого совета, ко-
торый осуществляет деятельность по организа-
ции культурно-массовых мероприятий, подго-
товку и проведение спортивных состязаний, под-
готовку и проведение Дня самоуправления. Тра-
дицией стало проведение Дня факультета. Еже-
годно проводятся мероприятия патриотической, 
гражданско-правовой, духовно-нравственной, 
спортивно-оздоровительной направленности: 
торжественные собрания и научно - практичес-
кие конференции по обсуждению ежегодных 
Посланий Президента РК Н.Назарбаева, ко Дню 
Конституции РК, ко Дню Независимости РК. 
Организуются торжественные празднования 
международного Дня студента, международного 
Дня качества, Дня Победы, Дня Единства наро-
дов Казахстана. Студенты принимают активное 
участие в деятельности республиканских и мес-
тных молодежных организаций. В 2003 г. предсе-
дателем студенческого профкома университета 
был избран студент группы ПГС-98 Рузайкин И., 
в 2006 году -  студентка группы С-03-2 Наурыз-
баева М., в 2011 году – студентка группы С-09 
Алифтенова А. Высок процент участвующих в 
молодежных движениях ССО и «Жасыл Ел». Вы-
пускник ТСФ Сермакшев Игорь является руко-
водителем городского отделения отрядов «Жа-
сыл Ел». Студент специальности «Строит-
ельство» Алькин Жанибек являлся исполнитель-
ным директором Союза сельской молодежи 
СКО. 

Активная работа проводится по пропаганде 
здорового образа жизни, разработаны мероприя-
тия против наркомании, СПИДа и табакокуре-
ния. Студенты регулярно принимают участие во 
встречах по вопросам профилактики СПИДа, на-
ркозависимости, алкоголизма, туберкулеза с при-
глашенными специалистами – медиками. Также 
пропагандой здорового образа жизни является 
проведение традиционных спортивных соревно-
ваний по игровым видам спорта: футболу, волей-
болу, баскетболу, плаванию, теннису, шахматам, 
тогыз-кумалак на кубок Декана.

Факультет имеет высокие спортивные до-
стижения как среди студентов, так и среди пре-
подавателей:  в рамках спартакиады «Бодрость и 
здоровье» ежегодно удерживает вторые-третьи 
места среди факультетов университета.

Гордостью факультета являются его вы-
пускники, которые добросовестно  работают в 
университете и на предприятиях города и облас-
ти.

За годы существования факультета выпущено 
более трех тысяч специалистов. Многие из них 
работают не только в Казахстане, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Востребован-
ность специалистов-выпускников факультета по-
стоянно растет. Они работают в вузах, коллед-
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культет ұжымының үмітін  ақтап, университет  
мәртебесін көтеріп жүрген  түлектер баршылық.

Мемлекеттік қызметте еңбек етіп жүрген фа-
культет түлектері:  1986 жылы сыртқы бөлімді ал-
ғашқылардың бірі болып бітірген Солтүстік Қа-
зақстан облысы Көлік бақылау басқармасының 
лицензия бөлімі басшысы А.П. Марков; 1994 жы-
лы күндізгі бөлімді аяқтаған қазір Көкшетау қа-
ласында аудандық ішкі істер бөлімінде бастық-
тың орынбасары

болып жұмыс істейтін О.В. Шубенкина;  авто-
мобиль жолдары мен жолаушылар көлігі басқар-
масының бас маманы – А.Б. Мұхаметова; Астана 
қаласында ҚР президенті аппараты қарамағында 
жастармен жұмыс орталығының жетекшісі Д.О. 
Иванов. 

Көлік және құрылыс салаларында басшылық 
қызмет атқарып жүрген түлектер: В.Е. Кравцов – 
Солтүстік Қазақстан облысы Көлік бақылау бас-
қармасының жолды бақылау бөлімінің басшы-
сы; ал Р.Р. Девяева, Р.Б. Сейтимбекова, С.А. Мор-
гуновтар осы басқармада бас мамандар;  Ю.А. 
Шешеня – СевКазЭнерго-ның автоколонка бас-
шысы;  А.И.Пустыльник – Бурлев жеке кәсіпор-
нында бас инженер; И.Г. Зенченко – «Зенченко 
және К» ұжымдық серіктестікте атқарушы ди-
ректор;  Ю.В. Река – жүргізушілерді даярлау авто-
мектебінде директор;  К.К.Махметов – М.Қозы-
баев атындағы СҚМУ-да инженер-техника 
бөлімі басшысы; М.Б. Әбілмәжінов – «Тран-
спортник» ЖШС-та автоколонка басшысы;  
Ю.В.Гордина – «Петропавл Норд» ЖШС-та экс-
плуатация қызметінің басшысы; А.В.Шенец –  
«Партнер-Авто» ЖШС-та автоколонка басшы-
сы; П.А.Воропай –  «Вира Проект» ЖШС-тың ди-
ректоры;  В.Н.Деменский –  «Девлан Проект» 
ЖШС-тың директоры; А.С. Ручко –  «Спекола» 
ЖШС-тың директоры; Т.Ш. Тазиков –  «Петро-
павл» линиялық-ауыстырып құю диспетчер стан-
циясының директоры; О.А. Томилова – «Петро-
павл» линиялық-ауыстырып құю диспетчер стан-
циясында тауар-көлік бөлімі басшысының орын-
басары; В.В. Кавка – «Петропавл жылыту жел-
ілері» жылыту құрылғыларын жөндеу бойынша 
жетекші маман.

Орта кәсіби білім беру жүйесінде табысты ең-
бек етіп жүргендер:  Яворович М.В., Степаненко 
Е.Б., Винников А.А., Фурманюк А.П., Карагаева 
Ю.Е., Нұрмақанова  Г.К., Садуақасова А.Қ., 
Ахмадиев А.С., Шевченко С.Л., Әйтімбетова 
М.А. 

Еліміздің дамуының жаңа кезеңінде 
өндірістік-инновациялық бағдарламаларды иге-
ру үшін, экономикалық өсу мен әлеуметтік мәсе-
лелерді шешуде  білікті инженерлер керектігін за-
ман өзі талап етуде. Соңғы жылдары Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құры-
лыс мәселесіне, әсіресе елімізде тұрғын үй құры-

жах, проектных организациях, предприятиях ав-
тотранспортной и строительной индустрии, аппа-
ратах акимов различных уровней, дорожной по-
лиции.

Многие выпускники являются предпри-
нимателями в различных сферах экономической 
деятельности. Отдельные выпускники продол-
жили послевузовское образование в   магистра-
туре.

На государственной службе трудятся такие вы-
пускники факультета,  как Марков А.П.- началь-
ник отдела лицензирования Управления транс-
портного контроля СКО, окончивший в 1986 го-
ду в числе первых выпускников заочное отделе-
ние; Шубенкина О.В.- заместитель начальника 
РОВД города Кокшетау, выпускница 1994 года 
очного отделения; Мухаметова А. Б. – главный 
специалист управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог; Иванов Д.О. – ру-
ководитель центра по работе с молодежью при ап-
парате президента РК г. Астана.

На руководящих должностях в транспортной 
и строительной отраслях работают: Кравцов 
В.Е.- начальник отдела контроля на дорогах 
Управления транспортного контроля СКО; Девя-
ева Р.Р., Сейтимбеков Р.Б., Моргунов С.А.- глав-
ные специалисты Управления транспортного 
контроля СКО; Шешеня Ю.В. – начальник авто-
колонны АТП СевКазЭнерго; Пустыльник А.И. – 
главный инженер ИП Бурлев А.В.; Зенченко И.Г. 
– исполнительный директор КТ «Зенченко и К»; 
Река Ю.В. – директор автошколы по подготовки 
водителей; Махметов К.К. - начальник инженер-
но-технического отдела СКГУ им. М.Козыбаева; 
Абильмажинов М.Б. - начальник автоколонны 
ТОО «Транспортник»; Гордина Ю.В. – началь-
ник службы эксплуатации ТОО «Петропавловск 
Норд»; Шенец А.О. - начальник автоколонны 
ТОО «Партнер-Авто»; Воропай П.А. – директор 
ТОО «Вира Проект»; Деменский В.Н. – директор 
ТОО «Девлан Проект»; Ручко А.С. – директор 
ТОО «Спекола»; Тазиков Т.Ш. – директор линей-
но-перекачивающей диспетчерской станции 
«Петропавловск»; Томилова О.А. – заместитель 
начальника товаротранспортного отдела линей-
но-перекачивающей диспетчерской станции 
«Петропавловск»; Кавка В.В. – ведущий инже-
нер по ремонту теплового оборудования «Петро-
павловские тепловые сети».

В системе среднего профессионального обра-
зования проявили себя – Яворович М.В., Степа-
ненко Е.Б., Винников А.А., Фурманюк А.П., Ка-
рагаева Ю.Е., Нурмаканова Г.К., Садвокасова 
А.К.,  Ахмадиев А.С.,  Шевченко С.Л.,  
Айтимбетова М.А.

Строительная отрасль всегда считалась одной 
из ключевых в экономике, и без ее приоритетно-
го развития трудно рассчитывать на экономичес-
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лысын шапшаң дамытуға зор көңіл бөліп келеді. 
Ендеше, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақ-
стан мемлекеттік университетінің маңызды әрі 
келешегі үлкен факультеттерінің бірі – көлік-
құрылыс факультетінің ұжымы осы заманғы да-
йындығы бар, күрделі техникалық мәселелерді 
сауатты шеше алатын білікті инженерлер даяр-
лау жолындағы қызметін жаңа сатыға көтеруде. 

Еліміздің көлік инфрақұрылымын ғасыр талабы-
на сай өркендету міндеті университет ұжымын 
жаңа ізденістерге жетелейді. Ғылым мен 
білімнің осы заманғы озық технологияларын кең 
қолданып, білім беру үдерісіне әлемдік стан-
дарттарға сай құрал-жабдықтарды батыл енгізіп, 
жедел игере білу – факультеттің абыройлы 
міндеті саналады.  

кий рост и решение социальных проблем, так как 
строительство дает импульс развитию машинос-
троения, металлургии, сельского хозяйства и об-
еспечивает значительное количество рабочих 
мест массовых профессий.

Во всем мире приоритетной была и остается за-
дача создания комфортной, безопасной среды об-
итания и эффективно действующей сферы ин-

теллектуальной и трудовой деятельности чело-
века. Уровень развития научно-технического 
потенциала страны создает основу для эконо-
мического роста, обеспечения национальной 
безопасности, конкурентоспособности и ин-
теграции в глобальную мировую экономику.

Руками строителей и автомобилистов со-
здается основа достойной жизни граждан, ма-
териальная база отечественной экономики.

Строительные и автотранспортные компа-
нии, работающие в Казахстане и обладающие 
современной материально-технической базой, 
нуждаются в квалифицированных кадрах, спо-
собных успешно осваивать самые прогрессив-
ные технологии, позволяющие возводить зда-
ния и сооружения, строить дороги и обслужи-
вать автомобили в соответствии с междуна-
родными стандартами качества. Усилия кол-

лектива факультета направлены на формирова-
ние благоприятной образовательной, научной и 
воспитательной среды в университете, спосо-
бствующей переходу на новый уровень качества 
предоставления образовательных услуг по под-
готовке специалистов с высшим образованием.

Транспортно-строительный факультет под-
держивает и развивает свои лучшие традиции в 
образовательной, общественно-политической, 
спортивной и научной деятельности.

Инжектор қозғалтқышының басқару жүйесі
Система управления инжекторного двигателя

265



Петропавл мұғалімдер институтында 1948 жы-
лы физика-математика факультеті ашылды. Фа-
культеттің алғашқы деканы және физика-
математика кафедрасының меңгерушісі болып С. 
Н. Чулков тағайындалды. Кафедрада доцент А. А. 
Шаталин, аға оқытушы Е.А. Алферов, оқытушы-
лар С.П. Терентьев, С.К. Глазков, Е.И. Москвина 
жұмыс істеді.

Чулков Сергей Николаевич 1936 жылы Омбы 
ауыл шаруашылығы институтын инже-
нер мамандығы бойынша аяқтады. 
1953 жылдың ақпанында ол «Карта бо-
йынша аудандарды және қисық сы-
зықтардың ұзындығын өлшеу техни-
касының кейбір мәселелері» деген та-
қырыпта кандидаттық диссертация 
қорғады. 1954 жылы техника ғылым-
дарының кандидаты С. Н. Чулковқа до-
цент ғылыми атағы берілді.

Факультеттің қалыптасуына қара-
пайым оқытушыдан институт дирек-
торына дейін көтерілген С. П. Терен-
тьев пен доцент А. А. Шаталин көп 
үлес қосты.

 1950 жылдың 1 мамырында Петро-
павл мұғалімдер институтында № 35 
бұйрық бойынша «Орта мектептің ма-
тематика және физика мұғалімі» деген 
мамандық бойынша жиырма алты жас 
маманға диплом тапсырылды. Олардың арасында 
бүкіл өмірін мектепке арнаған А. П. Богомолов, Т. 
Ф. Потапова, Г. Ф. Смолянинов, М. С. Федоренко, 
Л. Ф. Богданович, А. П. Ракицкий сынды қадірлі 
ұстаздар көп жыл бойы облыс мектептерінде са-
бақ берді. 

1955 жылы Қазақ КСР үкіметінің шешімімен 
мұғалімдер институтының екінші курс студент-
тері және жаңа қабылданған студенттер педагоги-
калық институт болып өзгерген, филология, физи-
ка-математика және география сияқты үш фа-
культеті бар оқу орнына ауыстырылды.

Педагогика институты болып қайта құрылуы-
на байланысты факультетте математика және фи-
зика кафедралары құрылды. Математика кафед-
расын С. Н. Чулков басқарды,  физика кафедрасы-
ның алғашқы меңгерушісі физика-математика ғы-
лымдарының кандидаты Т. Д. Гольдштейн еді. 

1955 жылдан математика кафедрасында әр жыл-
дары С. Н. Чулков (ОмАШИ, 1937 жылдан инсти-
тутта), В. А.Цатурян (ММПИ,1953 жылдан ка-
федрада), В. Л.Рабинович (ҚазМУ 1956 ж.), М. 
К.Қарымсақов, Б.Е.Сарыбаев ( ҚазМУ, 1955), О. 
Б. Брижак (ҚазМУ, 1957 ж.),  Н. А.Точеная 
(ҚазПИ,1955ж.), А. Г. Конева, М. М. Бородаев, Г. 

В 1948 г. в Петропавловском Учительском ин-
ституте был открыт физико-математический фа-
культет, первым деканом которого назначен Чул-
ков С.Н.. В этом же году была создана кафедра ма-
тематики и физики в составе:  Чулков С.Н. – заве-
дующий кафедрой, Шаталин А.А. – доцент, 
Алферов Е.А. – старший преподаватель, Терен-
тьев С.П. – преподаватель, Глазков С.К. – препо-
даватель,  Москвина Е.И. – преподаватель.

Чулков Сергей Николаевич
 В 1936 г. Окончил Омский сельско-

хозяйственный институт со званием инженер. 
ОблОНО В феврале 1953 года Чулков С.Н. защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме: «Неко-
торые вопросы техники измерений площадей и 
длин кривых линий по картам» в Московском ин-
ституте инженерной геодезии, фотосъемок и кар-
тографии. В 1954 году кандидату технических на-
ук Чулкову С.Н. присвоено ученое звание доцен-
та.

Большой вклад внесли в становление факуль-
тета Терентьев С.П., прошедший путь от просто-
го преподавателя до директора института, и до-
цент Шаталин А.А..

 1 июля 1950 года состоялся первый выпуск фи-
зико-математического факультета Петропавлов-
ского Учительского института. По приказу № 35  
двадцати шести студентам присвоена квалифика-
ция учителя математики и физики средней школы 
и выданы дипломы об окончании Учительского 
института.

Первые выпускники физико-математического 
факультета посвятили долгие годы преданному 
труду в различных школах области. Их имена хо-

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет  информационных  технологий

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Факультет  информационных  технологий
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С. Пугин (ҚазМУ, 1953ж.), В. Г. Юхимук 
(Ом.МУ,1957ж.), А. А. Беспятов (ҚарПИ,1957 
ж.), В. С. Кривега (Орал унив.,1957 ж.), М.О. Ма-
нукьян (Краснодар.ПИ,1957ж.) сияқты білімді 
оқытушылар жұмыс істеді. 

1956 жылғы қыркүйектен бастап математика ка-
федрасын педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент Цатурян Вагинак Арутюнович (1910-
1979) басқарды. Ол Солтүстік Қазақстан облысы-
на ғана емес, сонымен қатар одан тыс жерлерде де 
танымал педагог-математик. 1953-1979 жылдары 
Вагинак Арутюнович Петропавл педагогикалық 
институтының аға оқытушысы, кафедра меңге-
рушісі қызметін атқарды. 1959-1969 жылдары 
аталмыш институттың ректоры болды. Институт 
ұжымы мен студенттер арасында зор беделі бар өз 
ісіне мығым,  талап қойғыш Вагинак 
Арутюнович көптеген медалдармен және орден-
дермен марапатталды. 

1955  жылдан жаңадан құрылған физика ка-
федрасында әр жылдары                         Т. Д. 
Гольдштейн (ф.-м.ғ.к.), Р. Б. Гоцман (аға оқыту-
шы), Б. Б. Рузин (аға оқытушы),        В. В. Крил-
лов (аға оқытушы),  В. Д. Кузменых (аға оқыту-
шы, 1963 жылдан ф.-м.ғ.к.),      А. А. 
Арендаренко, И. К. Слепцов, С. П. Калашникова, 
Н. А. Богомолова, Р. А. Пеганова сияқты тәжіри-
белі оқытушылар жұмыс істеді. Солардың ара-
сында Мәскеу мемлекеттік университетінің 
түлегі, физика-математика ғылымдарының кан-
дидаты Тамара Давыдовна Гольдштейн көп жыл 
осы кафедраны басқарды, 1962-1964 жылдары 
оқу ісі жөніндегі проректор болып, 1964-1967 
жылдары қайтадан кафедра меңгерушілігіне 
келді. 

1957 жылдан 1977 жылға дейін физика-
математика факультетін басқарған Манукьян Ма-
нук Ордуевич университет шежіресінде елеулі із 
қалдырған Солтүстік Қазақстан облысының 
көрнекті математик ұстазы еді. Ол сонымен қа-
тар, қала мен облыстың математика мұғалімдер-
іне әдістемелік көмек көрсетіп, пәндік олимпиа-
далар ұйымдастыруға қатысатын. Факультеттің 
студенттері үшін практикалық сабақтарда есеп-
терді шешудің әдістемелік нұсқауы мен әдісте-
мелік әзірлеме даярлады. Манук Ордуевич кафед-
раның жанынан сырттай математика мектебін 
ашып, өзі басшылық етті. Сыпайылық, әдептілік, 
талап қойғыштығымен студенттер мен әріптес-
тер арасында беделді болды. Ұстаздың еңбегі жо-
ғары бағаланып, медалдармен және төс белгілер-
імен марапатталды. 

1959 жылдың шілдесінде Петропавл педагоги-
ка институтын орта мектептің математика және 
физика мұғалімі біліктілігімен алғашқы ұстаздар 
бітіріп шықты. Солардың ішінде В. А. Новосель-
цев (1959-1999 жылдары математика кафедра-
сында жұмыс істеді), Л. А. Шпанагель (1991-1971 
жылдары) математика кафедрасында қалдыры-

рошо известны: Богомолов А.П., Потапова Т.Ф., 
Смолянинов Г.Ф., Федоренко М.С., Богданович 
Л.Ф., Ракицкий А.П.

Решением правительства Казахской ССР 1955 
г. новый набор студентов, а также студентов вто-
рого курса учительского института перевели на 
учебный план педагогического института с тремя 
факультетами: филологическим, физико-
математическим и географическим.

В связи с этой реорганизацией на факультете со-
зданы две кафедры: кафедра математики во главе 
с кандидатом технических наук Чулковым С.Н. и 
кафедра физики, первым зав. кафедрой которой 
была кандидат физико-математических наук 
Гольдштейн Т.Д.

С 1955 года на кафедре математики в разное вре-
мя работали: Чулков С.Н. (окончил ОмСХИ, в ин-
ституте с 1937 г.), Цатурян В.А. (окончил МГПИ, 
на кафедре с 1953 г.), Рабинович В.Л. (Каз ГУ 
1956 г.), Карымсаков М.К., Сарбаев Б.Е. (Каз ГУ, 
1955 г.), Брижак О.В. (Каз ГУ, 1957 г.), Точёная 
Н.А. (Каз ПИ, 1955г.), Конева А.Г., Бородаев 
М.М.,  Пугин Г.С. (Каз ГУ, 1953 г.),  Юхимук В.Г. 
(Ом.ГУ, 1957 г.), Беспятов А.А. (Кар ПИ, 1957 г.),  
Кривега В.С. (Урал. Унив., 1957 г.), Манукьян 
М.О. (Краснодар.ПИ, 1957 г.)

С сентября 1956 г. кафедру математики возгла-
вил Цатурян Вагинак Арутюнович (1910 – 1979). 
Известный педагог-математик не только в Севе-
ро-Казахстанской области, но и за её пределами. 
Кандидат педагогических наук, доцент.   С 1953 
по 1979 годы Вагинак Арутюнович работает стар-
шим преподавателем кафедры, заведующим ка-
федрой математики физико-математического фа-
культета Петропавловского Педагогического ин-
ститута. С 1959 по 1969 годы был ректором этого 
института. Скромность, такт, знание своего дела, 
педагогическое мастерство в сочетании с требо-
вательностью снискали уважение и авторитет со 
стороны студентов, сотрудников института и тех, 
кому приходилось с ним общаться. За свою трудо-
вую и общественную деятельность Цатурян В.А. 
был награжден медалями и орденами. 

С 1955 года в разное время на кафедре физики 
работали такие опытные преподаватели: 
Гольдштейн Т.Д.(к.ф.-м.н.), Гоцман Р.Б.(ст. пре-
п.), Рузин Б.Б. (ст. преп.), Кириллов В.В. (ст. пре-
п.), Кузминых В.Д. (ст. преп., с 1963 г. - к.ф.-м.н.), 
Арендаренко А.А., Слепцов И.К., Калашникова 
С.П., Богомолова Н.А., Пеганова Р.А..

В 1955 году первым заведующим вновь создан-
ной кафедры физики стала выпускница Ленин-
градского Государственного Университета, кан-
дидат физико-математических наук Тамара Давы-
довна Гольдштейн. С 1962 – 1964 гг. – проректор 
по учебной работе. С 1964-1967 гг. вновь заведует 
кафедрой физики.

С 1957 года по 1977 год физико-математичес-
кий факультет возглавлял Манукьян Манук Орду-
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лып, ұзақ жылдар бойы дәріс оқыды. 
Мектептерде политехникалық білім беру ісі 

қолға алынғанда, 1959 жылы жалпытехникалық 
пәндер кафедрасы құрылып, меңгерушілікке А.А. 
Арендаренко келді.  «Физика және жалпытехни-
калық пәндер» мамандығы бойынша студенттер 
қабылдана бастады.

Физика-математика факультетінің қалыптасу-
ына Рабинович Владимир Леонович аса маңызды 
орын алады. Ол 1962-1969 жылдар аралығында 
математика кафедрасын, кейін он бес жыл бойы 
алгебра және геометрия кафедрасын басқарды. 
Дарынды математик және педагог, педагогика ғы-
лымдарының кандидаты, доцент 1962 
жылы Петропавл қаласында бірінші рет 
математика сыныбын ұйымдастыруға 
мұрындық болды. Математика және ма-
тематиканы оқыту әдістемесінен отыз 
екі ғылыми мақала жазды. Владимир Ле-
онович білікті әдіскер болатын, 1965 жы-
лы Мәскеу мемлекеттік пединститутын-
да қорғаған кандидаттық диссертация-
сының тақырыбының өзі мектепте мате-
матика пәнін жүргізудің әдістемелік 
мәселелеріне арналды. Еңбегі мен қо-
ғамдағы атқарған жұмыстары жоғары 
бағаланып медалдармен және төс бе-
лгілермен марапатталды. 

1962-1964 жылдары физика кафедра-
сын педагогика институтының тари-
хында көптеген оқытушылардың арасында аса 
көрнекті маман Гоцман Рувим Борисович басқар-
ды. Ол өзінің ғылыми ізденістері, қоғамдық бел-
сенділігі, ой-өрісінің кеңдігі арқасында оқу 
орнында зор беделге ие болды. Оның әріптесі 
Слепцов Иван Кузьмич 1958 жылдан физика ка-
федрасында қызмет етті, 1967-1970 жылдары ка-
федра меңгерушісі болып жұмыс істеді. 

Алпысыншы жылдарының ортасына қарай фа-
культеттің өз түлектері ұстаздар қатарын толтыр-
ды. Олардың ішінде Қ.Б.Бөкенбаев (1965), А. П. 
Михайлов(1965), Ф. Ф. Перницкий (1966), В. 
В.Орловская (1967), Т. А. Дацишина (1967), А. М. 
Казаченко (1968), В. Е. Корчевский (1968), Р. 
А.Ақбердин (1969) математика кафедрасына, Ф. 
И. Островский (1965),  К. И. Мейзер (1967), Г. П. 
Клищина (1967), Ю. А. Головин (1967),     А. 
А.Бессонов(1968), В.П. Гусаков(1969) физика ка-
федрасына оқытушы болып қабылданды. 

1969 жылы Қазақ КСР жоғары және орта арна-
йы білім министрлігінің №978 бұйрығы негізінде 
математика кафедрасы математикалық анализ 
және алгебра мен геометрия кафедрасы болып ек-
іге бөлінді. 

1969 жылдан 1979 жылдың қаңтарынан бастап 
математилық анализ кафедрасын Цатурян В.А. 
басқарды.

Оның қарамағында әр жылдары Новосельцев 
В.А., Беспятов А.А., Пугин Г.С., Букенбаев К.Б., 
Корчевский В.Е. Михайлов А.П., Перницкий 

евич. Известный педагог – математик Северо-
Казахстанской области. Манукьян М.О. оказывал 
огромную методическую помощь учителям мате-
матики средних школ города и области, участво-
вал в работе математических олимпиад. Для сту-
дентов факультета подготовил методические раз-
работки и указания по практикуму решения за-
дач. При кафедре функционировала заочная мате-
матическая школа, которой руководил Манук 
Ордуевич. Скромность, такт, требовательность 
позволили ему снискать авторитет среди коллег и 
студентов. Награжден медалями и нагрудными 
значками.

4 июля 1959 г. состоялось вручение дипломов 
первому выпуску физико-математического фа-
культета Петропавловского Педагогического ин-
ститута. Выпускникам присвоена классификация 
учителя математики и физики средней школы и 
выданы дипломы о высшем образовании.

В состав кафедры математики влились первые 
выпускники физико-математического факульте-
та: Новосельцев В.А. (работал на кафедре мате-
матики с 1959 г по 1999 г), Шпанагель Л.А. (с 
1961 г по 1971 г).

В связи с введением в школах политехническо-
го обучения на факультете в 1959 году проводится 
первый набор по специальности «Физика и обще-
технические дисциплины» и создается кафедра 
общетехнических дисциплин, заведующим кото-
рой был Арендаренко А.А. 

Большую роль в становлении физико-
математического факультета сыграл Рабинович 
Владимир Леонидович, с 1962 по 1969 г. возглав-
лявший кафедру математики. Талантливый мате-
матик и педагог, кандидат педагогических наук, 
доцент. В 1962 г. при его непосредственном учас-
тии организуется 1-й математический класс в г. 
Петропавловске. Владимир Леонидович написал 
тридцать две научные статьи по математике и ме-
тодике ее преподавания. Более 15 лет был зав. ка-
федрой алгебры и геометрии. В 1965 г. Рабинович 
В.Л. защитил диссертацию по теме «Некоторые 
методические проблемы преподавания элемен-

70-жылдардағы алгебра және геометрия кафедрасы
Кафедра алгебры и геометрии 70-ые годы 

268



Ф.Ф., Матрос Д.Ш., Хоменко А.П. жұмыс істеді.
Қазақстан бойынша біздің факультет оқу 

үрдісіне алғашқылардың бірі болып, ақпараттан-
дыру мен есептеу машиналарын енгізді, 1977 жы-
лы электронды есептеу машиналарын бастауыш 
сыныпта үйрету бойынша алғашқы «тілдесу» 
үйірмесі жұмыс істей бастады.

Алгебра және геометрия кафедрасын доцент Ра-
бинович В.Л. (1969 – 1978 жылдары) басқарды. 
Осы уақытта алгебра және геометрия кафедра-
сында Юхимук В.Г., Кривега В.С., Манукьян 
М.О., Казаченко А.Н., Орловская В.В., Дацишина 
Т.А., Каратаева А.А., Акбердин Р.А., Дәрбаева 
К.И., Сәлімжанов Р.М. сияқтылар жұмыс істеді.

Факультетті бітіргендердің ішінде алғаш рет 
физика-математика ғылымдарының кандидаты 
дәрежесін Островский Франц Иосифович қорға-
ды. Ол 1972-1982 жылдары үзбей он жыл бойы фи-
зика кафедрасын басқарды.1971 жылдың ақпа-
нында физика-математика факультетінің декан 
орынбасары болып тағайындалды.

1977-1978 жылдары физика-математика фа-
культетін физика-математика ғылымдарының 
кандидаты Рабинович В.Л.  басқарды.

Мейзер Константин Иванович 1964 жылы осы 
факультетті «Физика және жалпытехникалық 
пәндер» мамандығы бойынша бітіріп, кейін физи-
ка кафедрасын, 1978-1984 жылдары факультеттің 
деканы болып істеді. 

1979-1984 жылдары математикалық анализ ка-
федрасын Бөкенбаев Қайырбай Бөкенбаевич бас-
қарды. Физика-математика ғылымдарының кан-
дидаты Қайырбай Бөкенбаевич жоғары матема-
тика бойынша қазақша оқу құралын жазған, мате-
матиканың күрделі проблемалары бойынша бір 
қатар сәтті зерттеулер жүргізген, 1994 жылдан 
СҚУ профессоры атағы берілді. 

1979-1981 жылдар аралығында алгебра және ге-
ометрия кафедрасын педагогика ғылымдарының 
кандидаты В. С. Елин, ал 1981-1984 жылдардары 
физика-математика ғылымдарының кандидаты 
К. Г. Айсин басқарды. 

1982-1984 жылдары физика кафедрасын физи-
ка-математика ғылымдарының кандидаты В. П. 
Гусаков басқарды. Петропавл педагогика инсти-
тутын «Физика» мамандығы бойынша бітіріп, 
Мәскеудегі Байков атындағы металлургия ғылы-
ми-зерттеу институтының аспирантурасына жібе-
рілген В. П. Гусаков 1977 жылы диссертациялық 
жұмысын аяқтап, өз кафедрасына қайтып келді. 
1980 жылы доцент ғылыми атағы тағайындалды. 
1995 жылы СҚМУ профессоры, Халықаралық ақ-
параттандыру академиясының академигі, Халық 
ағартушылық ісінің үздігі Виктор Петрович Гуса-
ков  2002 жылы оқу ісі жөніндегі проректор қыз-
метін табысты атқарды. 

1984 жылы доцент В. П. Гусаков физика-
математика факультетінің деканы болып таға-
йындалды.

тарной геометрии в педагогическом институте и 
школе», в Московском Государственном педин-
ституте им. В.И. Ленина.

За свою трудовую и общественную деятель-
ность Рабинович В.Л. был награжден медалями и 
нагрудными знаками.

С 1962 по 1964 год кафедру физики возглавлял 
Рувим Борисович Гоцман. Его заслуженный авто-
ритет определялся высоким научным рейтингом, 
активной общественной позицией во всех делах, 
профессионализмом лектора широкого кругозо-
ра. Рувим Борисович Гоцман был одним из наибо-
лее известных преподавателей, когда-либо рабо-
тавших в институте.

 В качестве преподавателя кафедры физики 
Иван Кузьмич Слепцов проработал много лет, на-
чиная с ноября 1958 года. В течение трех лет с 
1967 по 1970 годы Слепцов Иван Кузьмич воз-
главлял кафедру физики.

С середины 60-х годов в коллектив преподава-
телей физико-математического факультета влива-
ются выпускники Петропавловского Педагоги-
ческого института. На кафедру математики при-
шли работать Букенбаев К.Б. (1965), Михайлов 
А.П. (1965), Перницкий Ф.Ф. (1966), Орловская 
В.В. (1967), Дацишина Т.А. (1967), Казаченко 
А.М. (1968), Корчевский В.Е. (1968), Акбердин 
Р.А. (1969). На кафедру физики Островский 
Ф.И(1965), Мейзер К.И.(1967), Клишина 
Г.П.(1967), Головин ЮА. (1967), Бессонов 
А.А.(1968), Гусаков В.П.(1969). 

В 1969 году на основании приказа Министе-
рства Высшего и средне-специального образова-
ния Каз. ССР №978, от 27 декабря 1968 года, ка-
федра математики разделена на две кафедры: ка-
федру математического анализа и кафедру эле-
ментарной математики и методики, которая в 
1970 году переименована в кафедру алгебры и гео-
метрии.

С января 1969 года по 1979 год кафедрой мате-
матического анализа руководил Цатурян В.А. 

Под его руководством в разное время работали 
Новосельцев В.А., Беспятов А.А. Пугин Г.С., Бу-
кенбаев К.Б., Корчевский В.Е. Михайлов А.П., 
Перницкий Ф.Ф., Матрос Д.Ш., Хоменко А.П.

Одним из первых в Казахстане наш факультет 
ввел в учебный процесс преподавание информа-
тики и вычислительной техники, а первый кру-
жок по обучению «общению» с ЭВМ младших 
школьников начал работать в 1977 году.

Кафедрой алгебры и геометрии руководил до-
цент Рабинович В.Л. (1969 – 1978 гг.). В это время 
на кафедре алгебры и геометрии работали: Юхи-
мук В.Г., Кривега В.С., Манукьян М.О., Казачен-
ко А.Н., Орловская В.В., Дацишина Т.А., Каратае-
ва А.А., Акбердин Р.А., Дарбаева К.И., Салимжа-
нов Р.М..

Среди выпускников первым кандидатом физи-
ко-математических наук на кафедре физики стал 
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1984-1987 жылдары математикалық анализ ка-
федрасын физика-математика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Айсин К.Г. басқарды. Матема-
тикалық анализ кафедрасында Бөкенбаев К.Г., Пу-
гин Г.С., Сәлімжанов Р.М., Чекунова Л.И., Дәрба-
ева К.И., Қожаев Ш.М., Батыров Б.Е., Нүрпейісов 
Р.Ж. жұмыс істеді.

1984-1987 жылдары алгебра және геометрия ка-
федрасын экономия ғылымдарының кандидаты 
Матрос Дмитрий Шаевич басқарды. 1973 жыл-
дан математикалық анализ кафедрасының оқыту-
шысы. 1980 жылы экономия ғылымдарының кан-
дидаты ғылыми дәрежесін алуға диссертация қор-
ғады. 1991 жылы педагогика ғылымдарының док-
торы ғылыми дәрежесін алуға диссертация қорға-
ды. 

Осы жылдары алгебра және геометрия кафед-
расында: Юхимук В.Г., Кривега В.С., Манукьян 
М.О., Казаченко А.Н., Орловская В.В., Дацишина 
Т.А., Акбердин Р.А., Рабинович Б.В., Ткачев Д.Л., 
Шегиров К.М., Шугаипова Д.К., Кайрене Л.С.. 
жұмыс істеді.

Алгебра және геометрия кафедрасының ғылы-
ми-әдістемелік жұмысы төмендегідей бағытта 
жүргізілді: мектепте математика курсының оқыту 
әдістемесі; теориялық математиканың кейбір 
мәселелері.  Кафедра білім беру ұйымдарымен 
және мұғалімдердің білімін жетілдіру институ-
тымен тығыз байланыста болды. Кафедрада сырт-
тай математикалық мектеп жұмыс істейді.

Факультетте оқу практикасы есептеуіш техни-
касы мен информатика негізінде бағдарламалау 
және есептеуіш әдістемесі бойынша орта мектеп 
реформасы талаптарына сәйкес жүргізілді. Ауыл 
мен қаланың мектеп оқушылары үшін Электрон-
ды есептеуіш машиналар сыныбына саяхат жаса-
лады. Онда ойын бағдарламалары енгізіліп, нәти-
жесін көруге болады.

Математика кафедрасында  «Оқу үдерісінің 
тиімділігін арттыру» факультетаралық зертхана 
семинары жұмыс істеді. Электронды есептеуіш 
машиналардың оқыту үрдісінде ұқсас дұрыс бөле 
білу жөнінде іскер ойындар, оқу материалдары ма-
змұнын саралаудың әдістемесі жасалды. 1991 жы-
лы Матрос Дмитрий Шаевич «Оқу үдерісінің жа-
санды нобайы» деген тақырыпта докторлық дис-
сертация қорғады. 

Тоқсаныншы жылдарға қарай факультет 
бұрынғыдан да нығайып, білім берудің жаңа әдіс-
тәсілдерін жете меңгерді, ғылыми ізденістер ауқы-
мы кеңейді. Осы жылдары жаңа талаптарға сай 
студенттер білімін бағалаудың тестілік түрі мен 
рейтинг жүйесі, оқытудың блок-модуль тәртібі 
іске асырыла бастады. Қазақстан Республикасы 
тәуелдік алғаннан кейін қазақ топтарын ашып, 
оларға ана тілінде білім берудің қажеттігі туды. 

Математикалық анализ, алгебра, геометриядан 
дәріс жүргізетін университеттің ардагерлері Пу-
гин Г.С., Кривега В.С., Юхимук В.Г. біліктілігі жо-

Островский Ф. И., возглавлявший кафедру физи-
ки с 1972 года по 1982 год

В феврале 1971 года был назначен заместите-
лем декана физико-математического факультета.

С 1977 г по 1978 год физико-математический 
факультет возглавлял к.ф.-м.н. Рабинович В.Л..

С 1978 г по 1984 год деканом физико-
математического факультета был избран                 
к.ф.-м.н. Мейзер К.И..

Мейзер Константин Иванович, окончил в 1964 
году отделение «Физики и общетехнических дис-
циплин» физико-математического факультета 
Петропавловского педагогического институт. 
Кандидат физико-математических наук Мейзер 
Константин Иванович осуществлял руководство 
кафедрой физики в период с 1985 по 1988 год. С 
1978-1984 годы декан физико-математического 
факультета. 

С 1979 по 1984 годы кафедрой математическо-
го анализа заведовал Букенбаев К.Б. В 1971 г. Бу-
кенбаев К.Б. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «К исследованию устойчивости регу-
лируемых систем с существенными нелинейнос-
тями». Результаты его научных исследований – 
публикации в центральных изданиях. Является ав-
тором учебных пособий по высшей математике 
на казахском языке. В 1994 году присвоено звание 
профессора СКУ.

С 1979 по 1981 г. кафедрой алгебры и геомет-
рии заведовал кандидат педагогических наук 
Елин В.С., а с 1981 по 1984 г. – кандидат физико-
математических наук, доцент Айсин К.Г..

С 1982 по 1984 годы кафедру физики возглав-
лял кандидат физико-математических наук Гуса-
ков В.П. После окончания Петропавловского педа-
гогического института по специальности "Физи-
ка" Гусаков В.П. был направлен в аспирантуру ин-
ститута металлургии им. А.А. Байкова АН СССР 
в Москве. Защитив диссертацию в 1977 г., он вер-
нулся на кафедру физики Петропавловского педа-
гогического института. В 1980 году ему было при-
своено ученое звание доцента. С 1995 года – про-
фессор СКГУ. В 2002 г. назначен проректором по 
учебной работе СКГУ. Гусаков В.П. - академик 
Международной академии информатизации, от-
личник народного просвещения.

В 1984 году доцент Гусаков В.П. был избран де-
каном физико-математического факультета.

С 1984 по 1987 годы кафедрой математическо-
го анализа руководил кандидат физико-
математических наук,  доцент Айсин К.Г. На ка-
федре математического анализа работали: Букен-
баев К.Б., Пугин Г.С., Салимжанов Р.М., Чекуно-
ва Л.И., Дарбаева К.И.,  Кожаев Ш.М., Батыров 
Б.Е., Нурпеисов Р.Ж.. 

С 1984 по 1987 гг. - кафедрой алгебры и геомет-
рии заведовал кандидат экономических наук Мат-
рос Дмитрий Шаевич - выпускник НГУ. С 1973 го-
да преподаватель кафедры математического ана-
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ғары мамандарды даярлауда жан-жақты көмек 
көрсетіп, кафедраның тарихында өзіндік із қал-
дырған шебер оқытушылар еді. 

1985-1988 жылдары физика кафедрасын физи-
ка-математика ғылымдарының кандидаты Мей-
зер К.И. басқарды. Осы кезде кафедрада Клишина 
Г.П., Үсейінова А.М., Янченко Ю.Ф., Рыб К.А., 
Леонтьев П.И., Шереметьев В.Н., Солодовник 
А.А. жұмыс істеді.

 Осы жылдары Қазақстанның жоғары оқу орын-
дарының бірі –  С.М. Киров атындағы Қазақ мем-
лекетт ік  университет імен және  Рязан  
Астрофизика институтымен біздің физика кафед-
расы арасында ғылыми ынтымақтастық одан ары 
жалғасын тапты.

1989 жылы физика кафедрасына меңгер-
ушілікке тағайындалған Солодовник Андрей 
Андреевичтің есімі Күн жүйесі мен галактиканы 
зерттеу, Қазақстанның ғарыш зерттеулері істер-
іне үлес қосу сияқты көрнекті ғылыми 
жетістіктерімен көпке мәлім. Ол физика кафедра-
сының жанынан астрофизикалық зертхана 
құрды, СҚМУ астрономиялық обсерваториясы-
ның іске қосылып, оған Кассерген жүйесіне жата-
тын 0,4 м. телескоп орнатылуына айтарлықтай 
үлес қосты. Еліміздің ғарыштық зерттеу институ-
тымен, Ресей және АҚШ, Германия университет-
терімен ынтымақ жасап,  жұлдыздар физикасы, 
телескоп жасау, жақын ғарыш физикасы бағытта-
ры бойынша ғылыми жұмыстар жүргізуде. 
Күннің толық тұтылуын бақылау жөнінде 1990 
жылы Беломорск аймағына, 1997 жылы Байқал 
көлі сыртына экспедициялар ұйымдастырылды. 

1991 жылдың аяғына қарай қоғам өмірінде 
электронды есептеу машиналарының маңызы ар-
тып, ақпараттандыру саласынан мамандар мен 
мұғалімдер даярлау қажеттігіне қарай кафедра ек-
іге бөлініп, математика кафедрасын Р.А. 
Акбердин басқарса, ақпараттандыру кафедрасын 
ғылым докторы, профессор Д. Ш. Матростың бас-
қаруымен жеке отау тікті.

 Тоқсаныншы жылдардың басында математика 
кафедрасы бұрынғыдан да нығайып,  ғылыми 
ізденістер ауқымы кеңейді. Б. Е. Батыров (1993 
ж.), М. Г. Лопатков (1993 ж.) кандидаттық диссер-
тация қорғады, кафедраға физика-математика ғы-
лымдарының кандидаттары А. А. Вьялицин,Н. В. 
Перцева және И. Н. Исаева шақырылып, матема-
тика кафедрасы едәуір нығая түсті, ғылыми-
әдістемелік жұмыс деңгейі өсті.  Ғылыми атақ-
дәрежесі бар оқытушылар құрамы 35-40  пайызға 
жетті.

Математика кафедрасының ғылыми-зерттеу 
жұмысының бағыттары:

математиканың қолданбалы және теориялық 
мәселелері 

ЖОО-да және жаңа тұрпатты мектепте матема-
тиканы оқыту әдістемесі. 

Математика кафедрасының оқытушыларымен 

лиза. В 1980 году защитил диссертацию на уче-
ную степень кандидата экономических наук. В 
1991 году защитил диссертацию на ученую сте-
пень доктора педагогических наук.

В это время на кафедре алгебры и геометрии ра-
ботали: Юхимук В.Г., Кривега В.С., Манукьян 
М.О., Казаченко А.Н., Орловская В.В., Дацишина 
Т.А., Акбердин Р.А., Рабинович Б.В., Ткачев Д.Л., 
Шегиров К.М., Шугаипова Д.К., Кайрене Л.С..

Научно-методическая работа кафедры алгебры 
и геометрии проводилась по следующим направ-
лениям: методика преподавания школьного курса 
математики; некоторые вопросы теоретической 
математики. Кафедра поддерживала тесную связь 
с институтом усовершенствования учителей и 
органами Народного образования. На кафедре 
функционировала заочная математическая шко-
ла. 

Учебная практика на факультете по методике 
вычислений и программированию, основам ин-
форматики и вычислительной технике проводи-
лась в свете требований реформы средней школы. 
Для учащихся школ города и сельской местности 
проводились экскурсии в классы ЭВМ, где можно 
было заложить игровую программу и увидеть ре-
зультаты. 

В конце 1987 года кафедры математического 
анализа и алгебры и геометрии объединены в 
одну кафедру - кафедру математики и информати-
ки, которую возглавил кандидат экономических 
наук Матрос Д.Ш. В 1988 г. Нурпеисов Р.Ж. защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме «Сумми-
рование и интегрирование рядов по мультиплика-
тивным периодическим системам». 

На кафедре математики функционировал се-
минар межфакультетской лаборатории «Оптими-
зация учебного процесса». Построена и реализо-
вана на ЭВМ имитационная модель процесса об-
учения, создана деловая игра по распределению 
времени между темами предмета разработана ме-
тодика анализа содержания учебного материала с 
точки зрения перегрузки учащихся. В 1991 году 
Матрос защитил докторскую диссертацию «Ими-
тационная модель процесса обучения».

С 90-х годов коллектив кафедры ведёт работу 
по внедрению новых технологий: тестовых форм 
и рейтинговой системы контроля знаний студен-
тов и блочно-модульной системы обучения. В 
условиях суверенитета Республики Казахстан 
остро встал вопрос подготовки учителей для пре-
подавания на государственном языке.

Ветераны кафедры математики Пугин Г.С., 
Кривега В.С. и Юхимук В.Г., ведущие основные 
курсы математического анализа, алгебры и гео-
метрии, оказывают всестороннюю помощь в деле 
подготовки молодых специалистов высшей ква-
лификации.

С 1985 по 1988 гг. кафедру физики возглавлял к. 
ф.-м. н. Мейзер К.И. В это время на кафедре рабо-
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түрлі деңгейдегі ғылыми конференцияларға қаты-
сып, маңызды баяндамалар жасады. Олар: Лопат-
ков М.С. (Омбы), Вьялицин А.А. (Свердлов), Ра-
бинович Б.В. (Омбы), Корчевский В.Е. және Баты-
ров Б.Е. (Шымкент, Қазақстан математиктерінің 
бірінші съезі). Перцев Н.В. «Ұлттық білім беруде 
әлеуметтік-экономикалық зерттеу» тақырыбы бо-
йынша (1993) шаруашылық келісімшарт жұмы-
сына қатысты. Сонымен қатар Перцев Н.В. ҚР Ғы-
лым және жаңа технологиялар министрлігінің 
грантын бірінші болып иеленген. 1994-1995 жыл-
дары ҚР ҰҒА мен Білім және ғылым ми-
нистрлігінің Грантын Батыров Б.Е. (Функцио-
нальды кеңістіктердегі ұйыту және реттеу бағала-
ры) жеңіп алды. Педагогика және математиканы 
оқыту әдістемесі бойынша зерттеу жұмыстарын 
жүргізген ғалымдар Матрос Д.М., Дацишина 
Т.А., Акбердин Р.А., Рабинович Б.В., Козаченко 
А.Н., Корчевский В.Е.

Математика кафедрасы айтулы ғылыми орта-
лықтармен тығыз байланыс орнатты. Студенттер-
ге дәріс оқуға Мәскеуден Л. С. Атанасян, В. А. 
Даллингер сияқты профессорлар шақырылды. 
1991-1997 жылдар аралығында студенттердің ғы-
лыми ізденістері өрістей түсті, Республикалық 
байқауларда студенттердің ғылыми жұмыстары 
бірқатар жүлделерге ие болды. Республикалық 
студенттер олимпиадасында математикадан топ-
тық және жекпе-жекте өз білімдерініңң жоғары 
екендігін дәлелдеп,  жүлделерге ие болса.  

1991 жылы қоғамда  электронды есептеу маши-
наларының рөлі артуына байланысты мамандар-
мен қамтамасыз ету мәселесін шешу мақсатында 
ақпараттандыру кафедрасы құрылды. Алғашқы 
меңгерушісі болып педагогика ғылымдарының 
докторы Матрос Д.Ш. тағайындалды. Ол физика-
математика факультетінде «Физика және инфор-
матика», «Математика және информатика» және 
жаратылыстану-география факультетінде «Био-
логия және информатика» мамандықтары бойын-
ша студенттердің кәсіби дайындығын,  сонымен 
қатар басқа факультеттерде базалық даярлығын 
көтеру жұмысын атқарды. Оқу үрдісінің тиімді 
құрылымы, бақылау жүйесі, оқу пәні, оқу жоспа-
ры психологиялық-педагогикалық тұрғыдан 
дұрыс құрастырылуы жасалды. 

1991 жылы орта мектептің оқу үрдісінде 
«Есептеуіш машина және информатика не-
гіздері» пәнінің енуіне байланысты, кафедра жа-
нынан информатиканы оқытудың сыртқы бөлімі 
ашылған болатын. Кафедра меңгерушісі болып та-
ғайындалған доцент В.В. Орловская ауылды жер-
де тұратын оқушылардың компьютерді меңгеруі-
не жағдай жасап, математика, информатика, физи-
ка бөлімінде оқитын студенттерге арнап, оқу бағ-
дарламасын, зерханалық, дәрістік, практикалық 
сабақтарды, педагогикалық тәжірибе жұмыста-
рын даярлады. 

Институт базасының негізінде автоматты те-

тают Клишина Г.П., Усеинова А.М., Янченко 
Ю.Ф., Рыб К.А., Леонтьев П.И., Шереметьев 
В.Н., Солодовник А.А..

В эти годы получило развитие научное содру-
жество между одним из крупнейших вузов Казах-
стана Каз ГУ им. С.М. Кирова,  институтом 
Астрофизики Рязани и кафедрой физики нашего 
института.

С 1989 года кафедру физики возглавлял канди-
дат физико-математических наук Солодовник 
Андрей Андреевич. 

По инициативе Солодовника А.А. и при лич-
ном участии в СКГУ создана Астрономическая 
Обсерватория. Введен в строй 0.4 м телескоп сис-
темы Кассегрена. В дальнейшем на базе Обсерва-
тории при кафедре физики организована Лабора-
тория Астрофизических Исследований. В рамках 
лаборатории развернута активная научная работа 
в области физики звезд, телескопостроения, физи-
ки ближнего космоса. Организовано и проведено 
две экспедиции по наблюдениям полного солнеч-
ного затмения (в 1990 г. - в район г. Беломорска, в 
1997 г. -  в Забайкалье).

В конце 1991 года в связи с возрастающей 
ролью ЭВМ в жизни общества и необходимостью 
подготовки учителей информатики кафедра мате-
матики и информатики разделилась на кафедру 
математики, заведующим которой был избран 
Акбердин Р.А., и кафедру информатики во главе с 
кандидатом экономических наук, доктором педа-
гогических наук Матрос Д.М.

Без преувеличения можно сказать, что в начале 
90-х годов кафедра математики значительно укре-
пила свой кадровый состав. Обновление профес-
сорско-преподавательского состава кафедр связа-
но с защитой кандидатских диссертаций Батыро-
вым Б.Е. (1993 г.), Лопатковым М.Г. (1993 г.), при-
глашением на кафедру кандидатов физико-
математических наук Вьялицина А.А., Перцева 
Н.В. и Исаева И.Н.

В эти годы процент преподавателей с ученой 
степенью или званием на кафедре математике дос-
тигал 35-40% от общего числа. Вследствие этого 
з н ач и т е л ь н о  в ы р о с  у р о в е н ь  н ау ч н о -
методической работы кафедры математики.

Научно-исследовательская работа кафедры ма-
тематики велась в направлениях:

теоретические и прикладные вопросы матема-
тики 

 методика преподавания математики в «инно-
вационной» школе и ВУЗе.

Члены кафедры математики выступали с сооб-
щениями и докладами на конференциях различ-
ного уровня: Лопатков М.С. (Омск), Вьялицин 
А.А. (Свердловск), Рабинович Б.В. (Омск), Кор-
чевский В.Е. и Батыров Б.Е.(Чимкент, первый 
съезд математиков Казахстана). Перцев Н.В. при-
нимал участие в хоздоговорной работе “Социаль-
но-экономические исследования в народном обра-
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стілеудің Республикалық оқу-әдістемелік орта-
лығы құрылып, басшылыққа профессор Матрос 
Д.Ш. тағайындалды. Кафедраның күшімен «Пе-
дагогикалық қызметке ақпараттандыру техноло-
гиясын енгізу», «Автоматты тестілік бақылау» ат-
ты республикалық ғылыми конференциялар 
өткізіліп, оларға еліміздің жетекші оқу орында-
рының ғалымдары шақырылды. 

1992 жылы «Математика және информатика», 
«Физика және информатика» мамандықтары бо-
йынша қазақша оқытатын топтарға тұңғыш рет 
студенттер қабылданып, олар мектептерде мате-
матика мен информатика пәндерінен қазақша са-
бақ беретін мұғалім біліктілігін алып, 1997 жыл-
дан бітіре бастады. Оқу орнының тарихында  мем-
лекеттік тілде оқитын топтарда сабақ берген оқы-
тушылар Б. Е. Батыров,  Ш.М. Қожаев,  А. К. Төл-
ебаева,  А. М. Үсейінова мен Б. М. Үсейінов ерек-
ше еңбек сіңірді. 

Жалпыға мәлім,  1994 жылдың он төртінші 
шілдесінде Қазақстан Республикасының №278 
бұйрығына сәйкес педагогика институты универ-
ситет дәрежесінде қайта құрылып, оның құрамы-
на Жоғары техникалық колледж берілуіне байла-
нысты, келесі жылы «Қолданбалы математика» 
мамандығы ашылды да, байырға математика ка-
федрасы алгебра, геометрия және қолданбалы ма-
тематика кафедрасы деп атала бастады. 1996 жы-
лы ЖТК мен СҚУ біріккеннен кейін, Жоғары тех-
никалық колледждің жоғары математика кафед-
расы физика-математка факультетіне төртінші ка-
федра болып қосылды да, оған меңгерушілікке 
профессор Қ. Б. Бөкенбаев тағайындалды. Оның 
қол астында доцент Михайлов А.П., педагогика 
ғылымдарының кандидаты Нұрақова Л.С., аға 
оқытушылар Новосельцев В.А., Перницкий 
Ф.Ф., Синицин В.В., жас оқытушылар Кононенко 
С.В.,  Ахметжанов М.С., Редикарцева Е.М. 
жемісті еңбек етті. 

1996 жылы Жоғары техникалық колледждің ин-
форматика және басқару кафедрасы мен СҚМУ-
дың информатика кафедрасы негізінде техника 
ғылымдарының докторы, профессор,  ХАА және 
ҚР ИА,  ҚР ҒА ЖМ және Халықаралық кадрлар 
академиясының академигі, Қазақстан Республи-
касының ғылымы мен техникасына еңбек 
сіңірген қайраткер Ғалымқайыр Мұтановтың жет-
екшілігімен ақпараттандыру және басқару кафед-
расы  құрылды. Ғ.Мұтанов 1995 жылы Петро-
павл жоғары техникалық колледждің ректоры, 
1996 жылы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінің ректорлығына тағайындалды.

Жаңа ақпараттандыру және басқару кафедра-
сында Куликов В. П., ф.-м.ғ.к.;  Куликова В. П. 
(1986 жылдан ЖТҚ-ның жоғары математика ка-
федрасында жұмыс істеген); Орловская В. В. 
(СҚМУ-дың информатика кафедрасы), Кутузова 
Е. С. (ЖТК-ның экономика кафедрасы);  Погре-
бицкая М.В., Шевчук Е.В., Шпак А.В., Еремина 

зовании” (1993). Перцев Н.В.- обладатель одного 
из первых грантов Министерства науки и новых 
технологий Р.К. (Тема исследования «Математи-
ческие модели процесса рождения и гибели час-
тиц с ограниченным временем жизни» 1993 год). 
В 1994-1995 годах – Грант Фонда науки Министе-
рства образования и науки – НАН РК выиграл Ба-
тыров Б.Е. (Оценки свёрток и регуляризации в 
функциональных пространствах). Активные ис-
следования по педагогике и методике преподава-
ния математики вели Матрос Д.М., Дацишина 
Т.А., Акбердин Р.А., Рабинович Б.В., Козаченко 
А.Н., Корчевский В.Е.

Кафедра математики поддерживала тесные свя-
зи с ведущими научными центрами Москвы, 
Алматы, Омска, Свердловска. Для чтения лекций 
приглашались автор школьного учебника геомет-
рии профессор Атанасян Л.С. (МГПУ) и профес-
сор Даллингер В.А. (ОмГПУ). В период с 1991 по 
1997 года активизировалась НИР студентов, воз-
росло число дипломных работ. Неоднократно на 
Республиканских студенческих олимпиадах по 
математике занимали призовые места как в инди-
видуальном, так в командном зачёте.

В 1991 году в связи с возрастающей ролью 
ЭВМ в жизни общества и необходимостью подго-
товки соответствующих специалистов была обра-
зована кафедра информатики. Первым заведую-
щим кафедрой информатики был доктор педаго-
гических наук Матрос Д.Ш.. Он возглавил работу 
по профессиональной подготовке студентов на 
специальностях «Математика и информатика», 
«Физика и информатика» на ФМФ, «Биология и 
информатика» на ЕГФ и базовую подготовку сту-
дентов на других факультетах. Были разработаны 
психолого-педагогические основы построения 
учебного плана, учебного предмета, системы кон-
троля, оптимальные структуры процесса обуче-
ния.

В 1991 году с введением в учебный процесс 
средней школы дисциплин «Основ информатики 
и вычислительной техники» при кафедре была 
организована заочная школа информатики (заве-
дующий - доцент Орловская В.В.), которая позво-
лила учащимся сельской местности овладеть 
основами компьютерной техники, разработана 
учебная программа по курсу информатики для сту-
дентов отделения математики и информатики, фи-
зики и информатики, курсы соответствующих лек-
ций, лабораторных занятий, практикумов и педа-
гогических практик.

На базе нашего института был создан Респуб-
ликанский учебно-методический центр по авто-
матизированному тестированию, занимающийся 
созданием тестов, который возглавил профессор 
Матрос Д.Ш. На кафедре информатики проводи-
лись Республиканские научные конференции 
«Внедрение информационных технологий в педа-
г о г и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь » ,  
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Л.В., Рахимжанов К.У., Ибраев Е.Б., Капиница 
С.А., Панченко К.А., Матюшков А.В. жұмыс 
істеді. 

Осы жылы «Кәсіпкерлік, экономика және бас-
қару ісіндегі ақпарат жүйелер» деген мамандық 
бойынша алғаш рет студенттер қабылданып, 2000 
жылы алғашқы түлектері диплом алып, өмірге 
жолдама алды.

1996 жылы Солтүстік Қазақстан универси-
тетінің физика кафедрасы Жоғары техникалық 
колледжінің физика кафедрасымен біріктіріліп, 
Т.Л. Гусакова, С.Н. Лысенко, Л.Ф. Сизоненко си-
яқты оқытушылар факультетке жұмысқа келді.

1997 жылы физика-математика факультеті 
Ақпараттық технологиялар факультеті болып қай-
та құрылды да, оны 2002 жылға дейін СҚМУ про-
фессоры, ХАҒА-ның академигі Виктор Петрович 
Гусаков басқарды.

1997 жылы алгебра, геометрия және қолданба-
лы математика кафедрасы Жоғары техникалық 
колледжінің жоғары математика кафедрасымен 
біріктіріліп, қазіргі математика кафедрасы атауы 
берілді. Кафедра меңгерушілігіне доцент 
Акбердин Р.А. тағайындалды.

Акбердин Рифкат Абдуллович 1969 жылы Пет-
ропавл педагогикалық институтының физика-
математика факультетін тамамдаған. Осы жыл-
дан бері аталмыш оқу орнының алгебра, геомет-
рия кафедрасының оқытушысы. 1983-1989 жыл-
дар аралығында физика-математика факуль-
тетінің декан орынбасары, 1992 жылы математи-
ка кафедрасының меңгерушісі. 1993 жылы ҚР Жо-
ғары аттестациялық комиссиясы Рифкат 
Абдулловичке доцен ғылыми атағын тағайында-
ды.

1999 жылы университетті «Қолданбалы мате-
матика» мамандығы бойынша бітірген жиырма 
түлекке «Математик-экономист» біліктілігі 
беріліп, жоғары білім жөнінде диплом тапсырыл-
ды.

2002 жылы факультет деканына Қожаев Шала-
бай Мейрамұлы тағайындалды. Ол 1979 жылы 
А.И. Герцен атындағы Ленинград педагогикалық 
институтын аяқтаған соң, 2002 жылы кандидат-
тық диссертациясын сәтті қорғап шықты.  

2001-2004 жылдар аралығында ақпараттанды-
ру және басқару кафедрасының меңгерушілігін 
пофессор, физика-математика ғылымдарының 
кандидаты Куликов Владимир Павлович атқарды. 
Ол 1982 жылы М.В. Ломоносов атындағы ММУ-
дың механика-математикалық факультетін «Ме-
ханика» мамандығы бойынша бітіріп шығады. 
1989 жоғары математика кафедрасының аға оқы-
тушысы, 1990 жылы доцент лауазымына ауысты-
рылады. 1993 жылдан СҚМУ профессоры.

Осы жылдары ақпараттандыру және басқару ка-
федрасында Орловская Валентина Владиславов-
на, Куликова Валентина Петровна (ақпараттан-
дыру және басқару кафедрасының доценті, тех-

«Автоматизированный тес-
товый контроль» с приглаше-
нием ученых ведущих ВУЗов 
страны.

В 1992 году был осуще-
ствлён приём на I курс специ-
альности «Математика и ин-
форматика», «Физика и ин-
форматика» с государствен-
ным языком обучения. В 1997 
году осуществлён I выпуск 
учителей математики и ин-
форматики, учителей физики 
для работы в школах с госуда-
рственным языком обучения. 
Значительный вклад в орга-
низацию учебного процесса в 
группах с государственным 
языком обучения внесли пре-
подаватели Батыров Б.Е., Ко-
жаев Ш.М., Тулебаева А.К., 
Усеинова А.М. и Усеинов 
Б.М..

Согласно приказу №278 от 
14.07.94 года Министерства 
образования Республики Ка-
захстан Петропавловский пе-
дагогический институт пре-
образован в Северо- Казах-
станский университет, в со-
став которого был включён и 
Петропавловский филиал Ка-
рагандинского политехни-
ческого института, переиме-
нованный в Высший техни-
ческий колледж СКУ. 

В 1995 году был осуще-
ствлён приём студентов на но-
вую университетскую специ-
альность ''Прикладная мате-
матика''. В связи с этим в 1996 
году кафедра математики пе-
реименована в кафедру ал-
гебры, геометрии и приклад-
ной математики.

В 1996 году в связи со слия-
нием СКУ и Высшего Техни-
ческого Колледжа кафедра 
высшей математики ВТК ста-
ла четвертой кафедрой на фи-
зико-математическом фа-
культете. Кафедра осуще-
ствляла преподавание дис-
циплины ''Высшая математи-
ка'' студентам инженерных и 
экономических специальнос-
тей. Заведующим кафедрой 
был  кандидат  физико-
математических наук, про-
фессор Букенбаев К.Б. Под 

К.И. Мейзер

В.Л. Рабинович

Ф.И. Островский

Б.Г. Рувим

С.М. Чулок
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ника ғылымдарының кандидаты), Пузанкова (Ере-
мина) Людмила Владимировна (педагогика  ғы-
лымдарының кандидаты).  2004-2006 жылдары 
ақпараттандыру және басқару кафедрасын Пу-
занкова Людмила Владимировна басқарады.

2005-2006 жылдары физика кафедрасының 
меңгерушілігіне физика-математика ғылымдары-
ның кандидаты Леонтьев Павел Иванович атқар-
ды. Леонтьев П.И оқу үрдісіне заманауи мульти-
медиалық оқыту түрін енгізіп, оның қолданылу-
ын факультет, кафедра оқытушыларына үйретуде.

Г. П. Клишина, К. А. Рыб, Т. Л. Гусакова, А. М. 
Үсейінова, Б. М. Үсейінов, С. Н. Лысенко, Н.А. 
Бочкарева сияқты ардагерлер біліктілігі жоғары 
жас мамандарды даярлау ісінде жан-жақты көмек 
көрсетіп,  жемісті еңбек етіп келеді.

Клишина Галина Павловна 1969-2005 жылда-
ры аға оқытушы бола жүріп, құрылымдық форму-
лалар арқылы мектеп оқулығының мазмұны мен 
құрылымын үйрену әдістемесі жасалды. Әдісте-
мелік жұмысының екінші бір бағыты – физикадан 
тестің түрлі деңгейлілігін әзірлеу болып табыла-
ды. 

Рыб Константин Андреевич 1981 жылдан Пет-
ропавл педагогикалық институтының физика ка-
федрасының аға оқытушысы. физика-математика 
факультетін үздік аяқтады. Қазіргі уақытта Пет-
ропавл қаласындағы дарынды балаларға арнал-
ған арнаулы ЛОРД мектеп-лицей директоры қыз-
метінде.

Гусакова Тамара Леонтьевна университеттің 
дайындық бөлімі меңгерушісі, мектеп оқушыла-
рының Виртуальдық академиясының  жетекшісі 
болды. 

Үсейінов Бейбіт Мейрамұлы физика-
математика ғылымдарының кандидаты, доцент. 
Қазіргі таңда мемлекеттік бюджет есебімен әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-да өткізілетін ғылыми-
зерттеу  бойынша жұмыс істеп жатыр. Сексен ал-
ты ғылыми жарияланымдары бар.

Үсейінова Айман Мейрамқызы 1972 жылыдан 
физика кафедрасының оқытушысы. Он бес жыл-
дан астам уақыт студенттік топтың жетекшісі бо-
лып, республикалық олимпиадаларда физикадан 
жүлделі орындарды иеленді. 

Лысенко Светлана Николаевна 1995 жылдан 
СҚМУ-дың физика кафедрасында жұмыс істеді. 
Оқу үрдісіне қашықтықтан оқытуды енгізу мәсе-
лесімен айналысты.  

2006 жылдың наурызынан Ақпараттық жүйе ка-
федрасын ХАҒА-ның академигі, техника ғылым-
дарының кандидаты, доцент Шевчук Елена Вла-
димировна басқарады. Төрт монографияның 
және 5, 6, 8, 9 сыныптарға «Ақпараттандыру» 
пәнінен мектеп оқулықтарының авторы, 2007 жы-
лы Республикалық байқау қорытындысы бойын-
ша «ЖОО-ның үздік оқытушысы» лауазымы 
берілді.

Әлбетте, кафедра өз түлектерінің өсу-өркендеу 

его руководством на кафедре работали доцент Ми-
хайлов А.П., кандидат педагогических наук Нура-
кова Л.С., старшие преподаватели Новосельцев 
В.А., Перницкий Ф.Ф., Синицин В.В., молодые 
преподаватели Кононенко С.В., Ахметжанов 
М.С., Редикарцева Е.М.. 

В 1996 году на базе кафедры информатики 
СКГУ и кафедры информатики и управления 
ВТК СКГУ организована кафедра информатики и 
управления Северо-Казахстанского госуда-
рственного университета под руководством ака-
демика Мутанова Г.М. Мутанов Галимкаир - док-
тор технических наук, профессор, академик Меж-
дународной академии информатизации, Инже-
нерной Академии РК, АН ВШ РК и Международ-
ной кадровой академии. Заслуженный деятель на-
уки и техники Республики Казахстан. В 1995 году 
Г. Мутанов назначен ректором Петропавловского 
высшего технического колледжа, в мае 1996 года - 
ректором Северо-Казахстанского государствен-
ного университета.

На кафедре информатики и управления работа-
ли: к.ф.-м.н. Куликов В.П., Куликова В.П. (с 1986 
г. работавшие на кафедре высшей математики 
ВТК), Орловская В.В. (каф. информатики СКГУ), 
Кутузова Е.С. (кафедра экономики ВТК), Погре-
бицкая М.В., Шевчук Е.В., Шпак А.В., Еремина 
Л.В., Рахимжанов К.У., Ибраев Е.Б., Капаница 
С.А., Панченко К.А., Матюшков А.В.

В 1996 году осуществлен первый прием сту-
дентов на специальность «Информационные сис-
темы в бизнесе, экономике и управления». В 2000 
году состоялся первый выпуск специальности 
«Информационные системы в бизнесе, экономи-
ке и управлении».

В 1996 году кафедра физики СКУ объедини-
лась с кафедрой физики ВТК. На факультет при-
шли работать: Гусакова Т.Л., Лысенко С.Н., Сизо-
ненко Л.Ф.

В 1997 году физико-математический факультет 
СКГУ переименован в факультет информацион-
ных технологий, который до 2002 года возглавлял 
профессор СКГУ, академик МАИН Гусаков В.П.

В 1997 году кафедра алгебры, геометрии и при-
кладной математики объединена с кафедрой вы-
сшей математики ВТК и получила прежнее назва-
ние - кафедра математики. Заведующим кафедрой 
математики избран доцент Акбердин Р.А.

Акбердин Рифкат Абдуллович - выпускник фи-
зико-математического факультета Петропавлов-
ского педагогического института 1969 года. С 
1969 года преподаватель кафедры алгебры и гео-
метрии ППИ. С 1983 по 1989 год заместитель дека-
на физико-математического факультета. С 1992 го-
да - заведующий кафедры математики. В 1993 го-
ду ВАК РК присвоила Рифкату Абдулловичу уче-
ное звание доцента. 

В 1999 году состоялся первый выпуск на спе-
циальности ''Прикладная математика'', 20 выпус-
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жолын байқап мақтан тұтады. Салыстыра қара-
ғанда құрылғанына көп уақыт өте қоймаса да ақ-
параттық жүйе кафедрасының оқытушылары мен 
түлектері университет бөлімдері мен қызметте-
рінде жұмыс істей отыра Манаш Қозыбаев атын-
дағы СҚМУ-дың дамуына мақтанышпен айтар-
лықтай өз үлестерін қосты десе де болады.  

Заман талабына сай, студенттер дипломдық 
жұмыстарын заманауи ақпараттық технология-
ларды, тиісті аппаратураларды қолдана отырып 
қорғайды. Қазіргі уақытта аталмыш мамандық-
тың барлық түлектері облыс пен қала кәсіпорын-
дарында жемісті еңбек етуде. Үздік бітіргендер 
Финляндияның үш қаласына магистратураға 
түсті. 2003 жылы «Ақпараттық жүйе» маманды-
ғы бойынша магистратура ашылды.

2006 жылдан бері Ақпараттық технологиялар 
факультетін Болатбек Ескенұлы Батыров басқа-
рып келеді. Болатбек Ескенұлы Мәскеудегі Пат-
рис Лумумба атындағы Халықтар достығы уни-
верситетін тамамдаған, физика-математика ғы-
лымдарының кандидаты, доцент.  Өз ісіне мы-
ғым, білімді де білікті Болатбек Ескенұлы Қазақ-
стан Республикасының Білім министрлігінің екі 
грантының иегер. Ғылыми жұмыстары бойынша 
Кардифф университетімен, Қазақстан Республи-
касының Білім және ғылым министрлігінің Мате-
матика институтымен шығармашылық байла-
ныста. Оның көп жылғы ғылыми ізденістерінің 
нәтижесі Халықаралық «INTAS» грантын жеңіп 
алғанымен дәлелдене түседі.

Факультеттің басты мақсаты кафедралардың 
оқытушы ғалымдар құрамын неғұрлым жетілдіре 
түсу. Осыған орай,  жыл өткен сайын ғылыми ізде-
ністер де өрістей түсіп,  ғылым кандидаттары қа-
тары толығып келеді. Айталық, олардың қатарын 
Шмигирилова И.Б. (2005 ж.), Рванова А.С. (2007), 
Шпак А.В. (2007 ж.) сияқты жас ғалымдар толық-
тыруда.

1997 жылға дейін бұрынғы СҚУ-дың Жоғары 
техникалық колледжінің математика кафедрасы 
болған математика және ақпараттандыру жүйесі 
кафедрасы негізінде 2006 жылы математика және 
информатика кафедрасы құрылды. Кафедраны пе-
дагогика ғылымдарының кандидаты Шмигири-
лова Ирина Борисовна меңгереді.

Кафедра оқу орнының білім үрдісіне кредиттік 
жүйені енгізуде белсенді атсалысуда.

Өмір бір орында тұрмайды.  Жыл өткен сайын 
заман талабына сай ілгерілеу, өзгерістер болуы за-
ңды. 2009-2012  жылдар аралығында математика 
кафедрасының оқытушылар құрамы бірталай 
жетістіктерге жетіп,  ғылым көкжиегінің биік 
шыңдарынан көрініп, ғылым кандидаттары атан-
ды: олар Григоренко О.В.– ф.-м.ғ.к., Құрмашев 
И.Г.– т.ғ.к., Дарбаева Д.Қ. – ф.-м.ғ.к., Тәджігітов 
А.А.– ф.-м.ғ.к.,Чугунова А.А.– п.ғ.к., Рабинович 
Б.В.–п.ғ.к., ВоронинаО.А.–ф.-м.ғ.к., олардың 
өкшесін басып келе жатқан бес жас оқытушы 

кникам присвоена квалифи-
к а ц и я  ' ' М а т е м а т и к -
экономист''. 

В 2002 году деканом фа-
культета был избран Кожаев 
Шалабай Мейрамович. 

Выпускник Ленинградско-
го Педагогического институ-
та им. А.И. Герцена 1979 года. 
В 2002 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Существование решений 
дифференциальных включе-
ний в банаховом простра-
нстве с некомпактной правой 
частью». 

С 2001 по 2004 год заведу-
ющим кафедрой информати-
ки и управления был к.ф.-м.н. 
Куликов Владимир Павлович 
- профессор кафедры Инфор-
матики и управления. В 1982 
году окончил механико-
математический факультет 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
по  специальности «Механи-
ка». С 1989 старший препода-
ватель кафедры высшей мате-
матики. С 1990 года переве-
ден на должность доцента, с 
1993 года профессор СКГУ. 

В это время на кафедре 
ИиУ работали: 

Орловская Валентина Вла-
диславовна,   Куликова Ва-
лентина Петровна -  (доцент 
кафедры информатики и 
управления, кандидат техни-
ческих наук), Пузанкова (Ере-
мина) Людмила Владимиров-
на (кандидат педагогических 
н а у к ) .
С 2004 года по 2006 год кафед-
ру Информатики и управле-
ния возглавляла Пузанкова 
Людмила Викторовна.

Со дня основания кафедры 
работает Шевчук Елена Вла-
димировна выпускница СКУ 
1993 года, кандидат техничес-
ких наук. 

С 2005-2006 годы обязан-
ности заведующего кафедрой 
физики исполнял кандидат фи-
зико-математических наук Ле-
онтьев Павел Иванович. Леон-
тьев П.И. смело внедряет со-
временные мультимедийные 
средства обучения, обучает 

И.К. Слепцов

 Г.С. Пугин

Д.Ш. Матрос

М.О. Манукьян

В.А. Цатурян
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сырттай магистратурада ғылымын жалғастырса, 
бір оқытушы Омбы мемлекеттік педагогикалық 
университетінің  аспирантурасында оқып жатыр.

2008 жылы 050602 «Ақпараттандыру» маман-
дығына тұңғыш рет қазақ тобы ашылды. 

2011 жылдың қыркүйегінен «Математика» ка-
федрасының меңгерушілік қызметін физика-
математика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Тәджігітов Асқар Айтжанұлы атқарады. 

Математика кафедрасында оқытушылар мен 
студенттердің ғылыми ізденістерін дамытып, 
тәжірибеден өткізетін, келешегіне жол ашатын 
екі зертхана жұмыс істейді. Олар біріншісі, «Оқу 
орындарында математиканы оқытуды жетілдіру» 
оқу-ғылыми зертхана; екіншісі «Әлеуметтік-
экономикалық жүйеде математикалық үлгілеу» 
оқу-зерттеу зертханасы.

Қазіргі күні дәрістік кабинеттерді ақпараттық-
техникалық қамтамасыз ету талаптарына сәйкес 
математиканы оқыту әдістемесі кабинеті оқу-
зертханалық құралдармен жабдықталып, замана-
уи үлгідегі интерактивтік тақта орнатылды.

Факультетте сыртқы ортамен байланыс та жақ-
сы орынға қойылған. Мектеп – оқушының білім 
алатын алғашқы баспалдағы болса, оған тәжіри-
белі, білімді оқытушыларымыз Б.В. Рабинович,  
А.Қ. Төлебаева өз көмектерін беруде. Мысалы,  
ҚР БжҒМ ұсынылуымен мектеп оқушыларына ар-
налған оқу-әдістемелік құрал және оқулық 
әзірлену үстінде.

Міне, осыдан болар, факультет студенттері ғы-
лыми бәйгелерде марапаттарға ие болып жатады. 
Айталық, Астанадағы Л.Н. Гумилев атындағы 
ЕҰУ-де өткен математика, механика және ақпа-
раттандыру бойынша студенттердің ғылыми-
тәжірибелік конференциясында;   М.В. Ломоно-
сов атындағы ММУ-дың Қазақстандағы филиа-
лында «Ломоносов – 2011» және «Ғылым мен 
білім -2011» атты жас ғалымдар, аспиранттар 
және студенттердің бас қосқан халықаралық ғы-
лыми конференциясында; Ресейдің Омбы қала-
сында өткен «Әлеуметтік-экономикалық үрдіс 
пен жүйе анализі мен үлгілеу» атты Халықаралық 
ғылыми конференцияда факультет студенттері өз 
шығармашылықтарын басқа ғылыми орталық-
тарда көрсете білді және топты жарып шықты.

«Математика» кафедрасының түлектері қала 
мен облысымыздың кез келген оқу орындарында, 
ірі өндіріс орындарында табысты еңбек етіп жа-
тыр. Кейбіреулері Қазақстан,  Ресей Федерация-
сы мен Финляндияның оқу орындарындағы ма-
гистратурада білімдірін жалғастырып оқуда.

2010-2011 оқу жылы университет кафедрала-
рының рейтингісі бойынша математика кафедра-
сы бірінші орында болды.

Қазіргі уақытта кафедраны Халықаралық ақпа-
раттандыру академиясының академигі, СҚМУ 
профессоры Гусаков Виктор Петрович меңгереді.

Қазіргі уақытта оқытушылардың 50 пайызы ғы-

их применению других преподавателей кафедры 
и факультета.

Ветераны кафедры физики Клишина Г.П., Рыб 
К.А., Гусакова Т.Л., Усеинова А.М., Усеинов Б.М., 
Лысенко С.Н., Бочкарева Н.А. оказывали всесто-
роннюю помощь в деле подготовки молодых спе-
циалистов высшей квалификации.

Клишина Галина Павловна с 1969 года по 2005 
год занимала должность старшего преподавателя. 
Ею была разработана методика изучения структу-
ры и содержания школьных учебников с по-
мощью структурных формул. Разрабатывала тес-
ты по физике различной степени сложности. 

Рыб Константин Андреевич с 1981 года стар-
ший преподаватель кафедры физики Петропав-
ловского педагогического института. Тема его на-
учно-исследовательской работы - "Применение 
обобщенных математических методов к анализу 
физических процессов". В настоящее время зани-
мает должность директора специализированной 
школы-лицея для одаренных детей ЛОРД г. Пет-
ропавловска. 

Гусакова Тамара Леонтьевна руководила Вир-
туальной академией школьников, была заведую-
щей подготовительным отделением университе-
та.

Усеинов Бейбут Мейрамович доцент кафедры, 
кандидат физико-математических наук.  Работает 
по теме "Взаимодействие ИПП с поверхностью 
материалов. Имеет более 86 научных публика-
ций. 

Усеинова Айман Мейрамовна с 1972 года пре-
подаватель кафедры физики. Более 15 лет была ру-
ководителем студенческих групп, принимавших 
участие в республиканской олимпиаде по физике 
и занимавших неоднократно призовые места. 

Лысенко Светлана Николаевна с 1995 года рабо-
тала на кафедре физики СКГУ. Занималась про-
блемами внедрения дистанционного обучения в 
учебный процесс.

С марта 2006 года кафедрой «Информацион-
ные системы» руководит кандидат технических 
наук, доцент, академик МАИН Шевчук Елена Вла-
димировна. Автор четырех монографий, состави-
тель учебников по информатике для 5,6,8,9-х клас-
сов. В 2007 году по итогам республиканского кон-
курса признана лучшим преподавателем ВУЗа. 

Несмотря на сравнительно молодой возраст ка-
федры, сотрудники и выпускники кафедры, рабо-
тая в службах и отделах университета, уже внесли 
ощутимый вклад в развитие СКГУ им. М.Козыба-
ева. 

Впервые в Казахстане, защиты дипломных ра-
бот проводились с использованием современных 
информационных технологий и соответствую-
щей аппаратуры. В настоящее время все выпус-
кники данной специальности успешно трудятся 
на предприятиях города и области. Наиболее отли-
чившиеся студенты поступили после окончания 
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лыми дәрежесі мен атағы бар өз ісінің маманда-
ры. 1994 жылдан кафедраға А.А.Солодовниктың 
келуімен, 2011 жылдан ҚР БжҒМ-ның гранты бо-
йынша астрофизикалық зерттеулер жүргізілуде. 
Мәселен, соңғы бес жылда 60 миллион қаражатқа 
зерттеу жұмысы жүргізілді. Грант бойынша 

жұмысқа кафедраның студенттері, магистрантта-
ры және санитарлық-тазалық қызметкерлері қаты-
сады.  2012-2014 жылға 50 миллионға 
келісімшарт жасалып қойылды.

2011 жылы кафедрада 6М06110 «Астрономия» 
мамандығы бойынша магистратура ашылды, ал 
мамандарды сапалы даярлауда 
(2010 жылғы мемлекеттік аттес-
тациямен расталған ) өте сирек 
материалдық база тірек болады. 
Ол Қазақстан Республикасы-
ның жоғары оқу орындарының 
і ш і н д е г і  ж а л ғ ы з  
Астрофизикалық обсерватория. 
Обсерватория құрамына плане-
тарий кіреді.  Қазіргі уақытта 
Астрофизикалық орталықта тек 
астрономия пәнін оқыту мәсе-
лелерін ғана шешуге мүмкіндік 
беріп қоймай, сонымен қатар ас-
трофизика мен физика саласын-
да  ғарыштық зерттеулер  
жүргізуге жағдай бар. Универ-
ситеттің Астрофизикалық орта-
лығында жүргізілген зерттеу 
нәтижелері физика-математика (01.03.02 – астро-
физика және радиоастрономия) ғылымдары дәре-
жесіне кандидатттық диссертация қорғауға арқау 
болып, кафедра оқытушылары Сартин Сергей 
Александрович пен Репнев Алексей Владимиро-
вичтің зерттеу жұмыстары сәтті аяқталды.

Кафедра нақты-виртуалды зертханалық 
жұмыстарды оқу үрдісінде белсенді пайдалануда. 
«Ядролық атом және атом физикасы» пәнінен 
өзіндік ерекше виртуалды зертханалық жұмысты 

обучения в магистратуры трех городов Финлян-
дии. В2003 году по специальности «Информауи-
онные системы» открыта магистратура.

В 2006 году на должность декана факультета ин-
формационных технологий назначен Батыров Бо-
латбек Ескенович. Он окончил университет Друж-

бы народов имени Патриса Лу-
мумбы, кандидат физико-
математических наук, доцент.   
Батыров Б.Е., обладатель двух 
грантов Министерства образо-
вания РК, поддерживает связи с 
Кардиффским университетом, 
институтом математики МОиН 
РК. Обладатель международно-
го гранта INTAS.

Растет научный потенциал ка-
федр факультета: защитили кан-
дидатские диссертации Шмиги-
рилова И.Б.(2005 г.), Рванова 
А.С. (2007 г.), Шпак А.В. (2007 
г.).

Кафедра информатики и мате-
матики была создана в 2006 го-
ду на базе кафедр математики и 

информационных систем и является продолжате-
лем традиций кафедры математики ВТК СКУ, су-
ществовавшей до 1997 года. Заведует кафедрой 
кандидат педагогических наук Шмигирилова 
Ирина Борисовна.

Кафедра активно участвует во внедрении кре-

дитных технологий в образовательный процесс 
СКГУ.

С 2009 по 2012 годы кафедра математики зна-
чительно укрепила свой преподавательский со-
став. За эти годы защитили кандидатские диссер-
тации следующие преподаватели: Григоренко 
О.В. – к.ф.-м.н., Курмашев И.Г. – к.т.н., Дарбаева 
Д.К. – к.ф.-м.н.,  Таджигитов А.А. – к.ф.-м.н., Чу-
гунова А.А. – к.п.н., Рабинович Б.В. – к.п.н., Воро-
нина О.А. – к.ф.-м.н. Кроме того, пять молодых 

Ақпараттық жүйелер кафедрасы · Кафедра информационных систем 

Физика кафедрасы · Кафедра физики 
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кафедра түлегі,  Ядролық физика институтының 
Астана филиалы бастығы Здоровец Максим Вла-
димировичтің тартуы болатын, ал үш жұмыс атал-
мыш пәннен Санкт-Петербург мемлекеттік уни-
верситетінің Ядролық физика кафедрасынан. Со-
нымен қатар кафедрада «Физиканы оқыту әдісте-
месі» кабинеті күрделі жөндеуден өтіп, интерак-
тивтік тақта Smart Bord жұмыс істеуде, мультиме-
диалық проектор және ноутбук сияқты заманауи 
технологиялар да кафедра игілігіне жұмсалуда. 

Қазір факультетте «Информатика (білім)», 
«Информатика (жаратылыс)»,  «Физика (білім)», 
« М ат е м ат и ка ( б і л і м ) » ,  « Ас т р о н ом и я » ,  
«Ақпараттық жүйе» мамандықтары бойынша шы-
ғарушы үш кафедра бар.

Елімізде ғылымды өркендетуге бағытталған 
шаралардың аясында ақпараттық технологиялар 
факультетінің ғалымдары мынадай негізгі бағыт-
та ғылыми зерттеулер жүргізуде.  Олар, атап ай-
тқанда:

 Қазіргі білім беру технологияларын ақпарат-
тандыру; 

«Күн жүйесімен Галактикадағы қозғалыстағы 
үрдістерді зерттеу; 

Мүлтіксіз емес анизотроп плазманың қасиет-
терін зерттеу; 

Дискретті математика;
 Функциялардың теориялары және функция-

лық кеңістіктер; 
Жоғары оқу орындарында математика 

пәндерін әдістемелік жағынан қамтамасыз ету;
 Жаңа тұрпаттағы мектепте математика 

пәндерін әдістемелік жағынан қамтамасыз ету.
Аталған маңызды ғылыми проблемалар М. Қо-

зыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемле-
кеттік университетінде «Астрофизика мен физи-
ка-математика ғылымдарындағы заманауи зерт-
теулер» деген тақырыпта өткізілген, Финляндия, 
Ресей, Қазақстан ғалымдары қатысқан халықара-
лық ғылыми-тәжірибелік конференцияда жан-
жақты талқыланды. 

Қазіргі күні оқыту мен үйретудің әдістемелерін 
жақсарту, оқытудың жаңа технологиясын, озық 
тәжірибелерді,  ғылыми-зерттеулерді қолдану та-
лабы күшейіп отыр. Осыған байланысты білім бе-
ру жүйесінде басқа жоғары оқу орындарымен шы-
ғармашылық байланыста болу – бүгінгі күннің 
басты талабы.

СҚМУ обсерваториясы жанынан ашылған 
Астрофизикалық зертхананың жетекшісі доцен 
А.А.Солодовник Қазақстан Ғарыштық зерттеу ин-
ститутымен, Ресей университеттерімен, сондай-
ақ шетелдік серіктестіктермен: International 
Amateur Professional Photoelectrik Photometry 
(USA) Вандербилта атындағы университет жа-
нында (АҚШ), Learning technology inc. (USA), 
Santa Barbara instrument group американдық фир-
мамен (USA), Meade Corp., International Meteor 
Society (Germany) ынтымақтаса жұмыс істейді.

преподавателей кафедры заочно обучаются в ма-
гистратуре и один преподаватель в аспирантуре 
Омского Государственного педагогического уни-
верситета.

В 2008 году впервые осуществлен набор сту-
дентов по специальности 050602 «Информатика» 
на государственном языке.

С сентября 2011 года кафедру «Математика» 
возглавляет кандидат физико-математических на-
ук, доцент Таджигитов А.А. 

На кафедре математики функционируют две ла-
боратории: учебно-научная лаборатория «Совер-
шенствование преподавания математики в 
учреждениях образования» и  учебно-
исследовательская лаборатория «Математичес-
кое моделирование социально-экономических 
процессов».

В соответствии с тебованиями к информацион-
но-техническому обеспечению аудиторий с учеб-
но-лабораторным был оформлен кабинет методи-
ки преподавания математики, установлены инте-
рактивные доски.

Ведется работа по изданию учебных и учебно-
методических пособий, рекомендованных МОН 
РК для школ. В этом направлении активно работа-
ют Рабинович Б.В., Тулебаева А.К.

Студенты ежегодно принимают активное учас-
тие в таких научных конференциях как: Респуб-
ликанская студенческая научно-практическая кон-
ференция по математике, механике и информати-
ке, проводимая в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. 
Астана; Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломо-
носов - 2011», проводимая в КФ МГУ им. М.В.Ло-
моносова, г. Астана; Международная студенчес-
кая научная конференция «Анализ и моделирова-
ние социально-экономических процессов и сис-
тем», проводимая в г. Омск, Россия; Международ-
ная научная конференция студентов, магистран-
тов, молодых учёных «Наука и образование - 
2011», проводимая в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. 
Астана. 

Выпускники кафедры «Математика» работают 
во всех учреждениях образования, а также на 
крупных предприятиях города и области. Многие 
из них продолжают обучение в магистратурах Ка-
захстана, Российской Федерации, Финляндии.

По итогам рейтинга 2010-2011 учебного года ка-
федра математики заняла первое место среди всех 
кафедр университета. 

В настоящее время кафедрой физики заведует 
Гусаков В.П. -  профессор СКГУ, академик Меж-
дународной академии информатизации.

В настоящее время на кафедре 50% преподава-
телей имеют ученые степени и звания. С 1994 г. с 
приходом на кафедру Солодовника А.А. сотруд-
ники кафедры ведут астрофизические исследова-
ния, причем с 2011 г. по грантам МОН РК. Так, на-
пример, за последние пять лет кафедрой выпол-
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Қоғамымызда соңғы жылдары жүріп жатқан 
күрделі өзгерістер студенттердің ғылыми жұмыс-
тарының да формасын өзгертті. Факультеттің ка-
федралары жаңа инновациялық оқыту жүйелері 
мен мультимедиалық оқыту бағдарламаларын 
оқу үрдісінде кеңінен пайдаланады. Оқытушы-
лардың жетекшілігімен жүргізілген студент-
тердің ғылыми жұмыстары Республикалық сту-
денттер байқауында бірнеше рет жүлделі орын-
дарға ие болды. Айта кету керек, Қазақстаннан 

тыс жерлерде танымал болып жүрген факультет 
түлектерінің ғылымға жасаған алғашқы қадамда-
ры осы студенттердің ғылыми конференциялары 
екені анық.

Әлбетте, кафедра өз түлектерінің өсу-өркендеу 
жолын байқап мақтан тұтады.

Пашков Геннадий Леонидович, 1962 жылдың 
түлегі, Ресей ғылым академиясының член-
корреспонденті,  Химия ғылыми зерттеу инсти-
тутының директоры ( Краснояр қаласы).

Хоменко Андрей Павлович, 1973 жылдың 
түлегі, профессор, техника ғылымдарының док-
торы, Үркіт (Иркутск) мемлекеттік жол қатынас-
тары университетінің ректоры. 

Макарченков Владимир Михайлович, 1970 
жылдың түлегі, Петропавл қаласындағы № 23  
орта мектептің директоры,  Қазақстан-Сорос қо-
ры грантының үш мәрте иегері, «Педагог-99» об-
лыстық байқауының жеңімпазы. Ғылыми ке-

нены исследования на сумму около 60 млн. тг., 
причем в работах по грантам, как правило, учас-
твуют студенты, магистранты и технический пер-
сонал кафедры. На 2012 – 2014 гг. заключены дого-
вора на сумму более 50 млн. тг. 

В 2011 году на кафедре открыта магистратура 
по специальности 6М061100 «Астрономия», а ка-
чество подготовки специалистов (подтвержден-
ное государственной аттестацией 2010 года) бази-
руется на уникальный материальной базе: в ее 

основе – единственная в Республике Казах-
стан вузовская астрономическая обсервато-
рия и планетарий. В настоящее время в Цен-
тре Астрофизических исследований накоп-
лен опыт не только преподавания астрономи-
ческих дисциплин, но и проведения исследо-
ваний в области астрофизики и физики кос-
моса. Результатом этих исследований - 
успешная защита диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата физико-
математических наук (по специальности 
01.03.02. – астрофизика и радиоастрономия) 
преподавателями кафедры Сартиным С.А., 
Репнёвым А.В.. 

Кафедра уверенно осуществляет курс уни-
верситета на использование в учебном про-
цессе реально-виртуальных лабораторных 
работ. Их настоящее время «Изучение спек-
тра атома водорода и определение постоян-
ной Ридберга» и «Атом в магнитном поле, из-
учение эффекта Зеемана» оригинальных вир-
туальных лабораторных работ по дисципли-
не «Физика атома и атомного ядра» получе-
ных в дар от выпускника кафедры Здоровца 
Максима Владимировича, начальника 
Астанинского филиала института ядерной 
физики, а три работы по этой же дисциплине 
от кафедры ядерной физики Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета. На кафедре радикально реконструиро-
ван кабинет «Методики преподавания физи-
ки», функционируют два интерактивных ра-

бочих места преподавателя включающие в себя 
интерактивную доску Smart Bord, мультимедий-
ный проектор и ноутбук. 

В настоящий момент на факультете три выпус-
кающих кафедры, которые готовят выпускников 
по следующим специальностям: 5В011100 
«Информатика»,5В060200 «Информатика», 
5В0501100 «Физика»,  5В010900 «Математика», 
5В061100 «Астрономия», 5В070300 «Информа-
ционные системы».

Вклад факультета информационных техноло-
гий СКГУ в подготовку научно-педагогических 
кадров значителен. 

Факультет информационных технологий всег-
да был в авангарде научно-исследовательской ра-
боты в университете. При развитии и планирова-
нии научных исследований учитывается необхо-
димость в выделении стратегического направле-

ШВЗ сабақтар  Компьютерлік желілер
Занятия в РВЛ Компьютерные сети 

Физика кафедрасының зертханасы
Лаборатория кафедры физики 
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ңестің шешімімен СҚУ түлектерінің ондығы 
ішіндегі үздіктер қатарында.

Слухаевский Александр Сергеевич,  1972 жыл-
дың түлегі, Петропавл қаласындағы № 1 ли-
цейдің негізін салушы. Ғылыми кеңестің 
шешімімен СҚУ түлектерінің ондығы ішіндегі 
үздіктер қатарында. 

Здоровец Максим Владимирович, 2005  жыл-
дың түлегі, Ядролық физика институтының 
Астана филиалы бастығы.

Бұл тізімді одан ары жалғастыра беруге бола-
ды.....

Факультет тек қана ғылыми-зерттеу саласында 
табысты емес, сонымен қатар шығармашылық 
ізденістер жолында бірқатар жемісті нәтижелерге 
жетті. Факультет студенттері «Пилигрим», «Кри-
вое зеркало» сияқты студенттер театрына қатыса-
ды.  1999 жылы КВН командасы «АТФ күлкі 
үшін» деген мағананы білдіретін «ФИТ for fun» 
болып қайта жасақталып, айтарлықтай нәтиже 
көрсетіп жүр. 2002 жылдың желтоқсанында фа-
культет командасы Сочиде өткен XIV  Халықара-
лық КВН командасы фестиваліне қатысып, рей-
тингісі жоғары командалар тізіміне іліккен бола-
тын. 2003 жылдың сәуірінде Саран қаласына ба-
рып 20 команданың ішінде тағы да ерекшеленіп, 
қуанышпен оралды. Осылай, факультеттің 
көңілді тапқырлар клубы әлденеше рет жүлделі 
орындарды иеленіп жүр. Айта берсе, ақпараттық 
технологиялар факультеті студенттерінің бел-
сенділігі мен біліктілігін көрсететін мысалдар аз 
емес.

Факультеттің намысын қорғап, атын шығарып 
жүрген спортшыларымыздың жетістіктерінің өзі 
бір төбе. Республикалық, облыстық, қалалық, уни-
верситетішілік спорттық шараларға қатысып, 
жүлделі орындарды иеленіп жүр.

2010 жылы математикадан республикалық 
олимпиадада, құрамында Г. Искандарова,  Д. Жи-
малеевалар бар команда бірінші орынды иеленсе, 
2011 жылы тағы да осы команда үшінші орынды 
жеңіп алып,  білімдерінің жоғары екендігін 
дәлелдеді.

2012 жылы астрономиядан Республикалық сту-
денттер олимпиадасының жекелей ойынында 
Якупов Р., Сухинский А., Хасенов С. бірінші және 
екінші орынды иеленді.

Факультет ұжымы университеттің қоғамдық-
мәдени өміріне белсене араласады. Жыл сайын 1 
курсты студенттер қатарына қабылдау рәсімі, 
түлектермен кездесу, факультет күні, ғылым апта-
лығы сияқты әртүрлі шаралар өткізіледі.

Ақпараттық технологиялар факультетінің 60 
жылдық мерейтойын өткізуге және ұйымдасты-
руға кафедранының барлық оқытушылары бір 
кісідей атсалысты. Жоғары оқу орнының қалып-
тасуы мен дамуына зор үлес қосқан, өзіндік тари-
хы бар білім ордасының құрметіне «Факультет та-
рихы» деген атпен кафедра қызметкерлері 

ния работы, подготовки учёных единомышленни-
ков. Так постепенно организуется коллективные 
исследования, открывается магистратура.

В последние годы на факультете информацион-
ных технологий ведется работа по нескольким 
перспективным научно-исследовательским на-
правлениям:

Информатизация современных образователь-
ных технологий.

Исследование нестационарных процессов в со-
лнечной системе и Галактике, 

Исследование свойств неидеальной анизот-
ропной плазмы 

Дискретная математика
Теория функций и функциональные простра-

нства
Методическое обеспечение предметов матема-

тического цикла в вузе
 Методическое обеспечение работы по предме-

там математического цикла в инновационной шко-
ле

 На базе Северо-Казахстанского государствен-
ного университета им М. Козыбаева состоялась 
международная научно-практическая конферен-
ция «Современные исследования в астрофизике и 
физико-математических науках».

В конференции приняли участие ученые Фин-
ляндии, России, Казахстана.

Любое высшее учебное заведение не может су-
ществовать обособленно, не может успешно раз-
виваться, не взаимодействуя с другими ВУЗами 
страны факультет информационных технологий.

При Обсерватории СКГУ создана Лаборатория 
Астрофизических Исследований, руководителем 
которой является доцент Солодовник А.А., рабо-
та которой ведетсяв сотрудничестве с Институ-
том Космических Исследований Казахстана, уни-
верситетами России, а также зарубежными пар-
тнерами выступили: International Amateur 
Professional Photoelectrik Photometry (USA) при 
Университете им. Вандербилта (США), Learning 
technology inc. (USA), американская фирма Santa 
Barbara instrument group (USA), Meade Corp., 
International Meteor Society (Germany).

Кафедры факультета ведут работу по внедре-
нию информационных технологий в учебный про-
цесс, использованию мультимедийных обучаю-
щих программ. Научные работы студентов, вы-
полненные под руководством преподавателей,  в 
Республиканских студенческих конкурсах, не-
однократно занимали призовые места.

Студенческие научные конференции были пер-
вым шагом в науку многих выпускников факуль-
тета известных далеко за пределами Казахстана. 

Пашков Геннадий Леонидович,  выпускник 
1962 года, член-корреспондент Российской ака-
демии наук, директор НИИ химии (город Красно-
ярск). 

Хоменко Андрей Павлович, выпускник 1973 го-
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бірлесіп құрастырған кітап жарық көрді. 
Факультет ұжымы алдында кафедралардың 

оқытушы құрамын неғұрлым нығайта түсу 
міндеті қойылып отыр. Бұл үшін барлық маман-
дықтар бойынша магистратура және Phd докто-

рантура ашқан дұрыс болар еді. Бұл міндет Қазақ-
стан мен Ресей Федерациясының жетекші ғылы-
ми орталықтарымен байланысты нығайту ісіне де 
тікелей қатысты. Сөйтіп, факультет зерттеуш-
ілерін ғылыми гранттар мен келісімшарттар бо-
йынша жұмыс атқаруға тарту мүмкін болар еді. 
Сондай-ақ, тұтынушы болып табылатын қала мен 
облыстың оқу орындарымен, өндіріс кәсіпорын-
дарымен қарым-қатынасты одан әрі кеңейту мәсе-
лесі де күн тәртібінде тұр. 

Өткен жолды сараптай келе,  ақпа-
раттық технологиялар факультеті 
еліміздің кадрларын даярлауға қос-
қан үлесі айтарлықтай орасан зор 
екендігі, жастарды тәрбиелеуде және 
ғылымда салып кеткен сара жолын 
одан ары жалғастырады деп сенімді 
түрде айта алады.

да – профессор, доктор технических наук, ректор 
Иркутского государственного университета пу-
тей сообщения. 

Макарченков Владимир Михайлович, выпус-
кник 1970 года, директор средней школы № 23 г. 
Петропавловска, обладатель трех Грантов Фонда 

Сорос – Казахстан, победитель об-
ластного конкурса «Педагог - 99». По 
решению Ученого совета назван 
одним из  лучших выпускников СКУ. 

Слухаевский Александр Сергее-
вич, выпускник 1972 года, основа-
тель общеобразовательного лицея 
№1 г. Петропавловска. По решению 
Ученого совета назван в числе деся-
ти лучших выпускников СКУ. 

Здоровец Максим Владимирович, 
выпускник 2005 года, директор фили-
ала института ядерной физики г. 
Астана. 

И этот список можно продол-
жить…

На факультете сложилось много добрых тради-
ций не только в науке, но и в других областях уни-
верситетской жизни. Студенты факультета игра-
ют в театрах «Пиллигрим», «Кривое зеркало». В 
1999 году на факультете вновь образовалась ко-
манда КВН, которая позже стала называться, 
«ФИТ for fun», что в переводе означает «ФИТ для 
смеха». Буквально за последние полгода команда 
добилась значительных успехов. В декабре 2002 

года команда участвовала в XIV Международном 
фестивале команд КВН, проходившем в г. Сочи, 
где попала в список команд повышенного рейтин-
га. В апреле 2003 года ребята ездили в г. Саранск 
на 1/8 финала лиги КВН «Поволжье», где заняли 
2-е место в 3-й день игр и 3-е место в общем заче-
те (более 20 команд). Команда КВН нашего фа-
культета неоднократно занимает призовые места.

Студенты нашего факультета принимают учас-
тие в спортивных мероприятиях университета, го-
рода, области и Республики, где не раз занимали и 

Физика кабинеті · Кабинет физики 

Астрономия кабинеті · Кабинет астрономии 
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занимают призовые места. 
В 2010 году команда математиков (Искандаро-

ва Г., Жималеева Д.) завоевала 1 место на респуб-
ликанской олимпиаде по математике. В 2011 году 
команда в том же составе заняла 3 место.

В 2012 году на республиканской студенческой 
олимпиаде по астрономии студенты Якупов Р., Су-
хинский А., Хасенов С. заняли в личном зачете 
первое и вторые места.

На факультете сложились традиции посвяще-
ния в студенты, вечера встречи выпускников, уже 
традиционными стали «Дни факультета». Прог-
рамма недели, посвященной Дню факультета, 
включала в себя мероприятия различного харак-
тера, в том числе и Дни науки.

Весь коллектив факультета принимал активное 
участие в праздновании 60-летия ФИТ. Выпуще-
на книга «История факультета» авторами которой 
явились все члены факультета.

Одной из важнейших задач коллектива факуль-
тета в ближайшее время является укрепление кад-
рового состава кафедр, для этого предполагается 
открытие магистратуры по всем специальностям 
Phd. Эта задача тесно связана с расширением свя-
зей с ведущими научными центрамиРеспублики 
Казахстан и российской Федерации, привлечени-
ем сотрудников факультета к выполнению работ 
по научным грантам и договорам. Как и прежде, 
главным остаются задачи дальнейшего развития 
связей с потребителями – учебными заведениями 
и предприятиями города и области.

Анализируя пройденный путь можно с уверен-
ностью утверждать, что факультет достойно про-
должит свои традиции, укрепит свои достижения 
как в подготовке кадров, так и в науке и в воспита-
нии молодого поколения.
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1982 жылдың бірінші қыркүйегінен бастап Қа-
рағанды политехника институтының Петропав-
лдағы филиалында машина жасау және жалпы 
техника факультеті жұмыс істей бастады. Оның 
құрамында жеті кафедра болды: машина жасау-

дың технологиялары, радиотехника, құрылыс, 
экономика, жоғары математика, физика және 
жалпы инженерлік пәндер, қоғамдық ғылымдар. 

Экономика кафедрасы - экономика факуль-
тетінің бастауы, ол 1981 жылы ашылған «Маши-
на жасау өнеркәсібін ұйымдастыру және эконо-
мика» мамандығы бойынша маман шығаратын 
кафедра ретінде жалпы техникалық факультет-
тердің құрамына енді. 

1991 жылдың мамырында кафедра студент-
терге «экономист-менеджер» біліктілігі бер-
ілетін «Экономика және өндірісті басқару» ма-
мандығын оқытуға қайта бейімделді. 1993 жыл-
ға дейін оқыту кешкі оқу түрінде жүргізілді. 1991 
жылдан бастап студенттер күндізгі және сырттай 
бөлімдерде оқытыла бастады. 

Әр жылдары кафедрада жұмыс істегендер: 
э.ғ.к., доцент Е.Р.Рахметуллин (1982-1984 ж.ж. 
кафедра меңгерушісі) аға оқытушылар Р.Л.Яроч-
кина, Е.С.Богомолова, э.ғ.к. Л.Трубин (кафедра 
меңгерушісі), э.ғ.к. В.Ф.Потуданская (1992-1994 
ж.ж. кафедра меңгерушісі).

1994 жылы маман шығаратын экономика ка-
федрасының базасында инженерлік-экономика 
факультеті құрылды, оның бірінші деканы - тех-
ника ғылымдарының кандидаты, доцент 
А.А.Тукачёв болды.

Факультет «Өндірісті басқарудың экономика-
сы», «Кәсіпкерлік және менеджмент», 
«Өндірістегі экономика және менеджмент» ма-

С первого сентября 1982 года на базе Петро-
павловского филиала Карагандинского политех-
нического института начали функционировать 
машиностроительный и общетехнический фа-
культеты, в состав которых вошли семь кафедр 

(технологии машиностроения, 
радиотехники, строительства, 
экономики, высшей математи-
ки, физики и общеинженерных 
дисциплин, общественных на-
ук).

Кафедра экономики стала ро-
доначальницей экономического 
факультета и вошла в состав об-
щетехнического факультета как 
выпускающая кафедра по спе-
циальности «Экономика и орга-
низация машиностроительной 
промышленности» (специаль-
ность была открыта в 1981 го-
ду).

В мае 1991 года кафедра была 
переориентирована на обуче-
ние студентов по специальнос-

ти «Экономика и управление производством» с 
присвоением им квалификации «экономист-
менеджер». До 1993 года велось обучение по ве-
черней форме. Начиная с 1991 года, студенты ста-
ли обучаться по дневной и заочной формам об-
учения.

На кафедре в разное время работали к.э.н., до-
цент Е.Р. Рахметуллин (заведующий кафедрой в 
1982-1984гг.), старшие преподаватели Р.Л. Яроч-
кина, Е.С. Богомолова, к.э.н. Л.Трубин (заведую-
щий кафедрой), к.э.н. В.Ф. Потуданская (заведу-
ющая кафедрой в 1992-1994 гг.).

В 1994 году был образован инженерно-
экономический факультет на базе выпускающей 
кафедры экономики. Его первым деканом стал 
к.т.н., доцент А.А. Тукачёв. 

Факультет стал осуществлять подготовку кад-
ров по следующим специальностям: «Экономи-
ка управления в производстве», «Бизнес и менед-
жмент» и «Экономика и менеджмент в произво-
дстве». Опытные специалисты (к.э.н., доцент 
М.З. Гордиевич, к.э.н., доцент Г.К. Абдулова, 
к.т.н., доцент Р.Б. Куттугулова, старшие препода-
ватели В.М. Сайко, Л.В. Алексеева, Л.В. Трунки-
на, Т.И. Гордиевич и др.) готовили будущих спе-
циалистов для экономической, организационно-
управленческой, аналитической, плановой и ис-
следовательской деятельности. Основными дис-
циплинами учебного плана стали такие предме-

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Экономический факультет

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ
Экономический факультет

ЭФ-нің студенттері «Басқару шешімдерінің әзірлемесі» сабағында 
Студенты  ЭФ на занятии по дисциплине «Разработка управленческих решений» 
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мандықтары бойынша кадрлар даярлауды жүзе-
ге асыра бастады. Бұл істе тәжірибелі мамандар 
(э.ғ.к., доцент М.З.Гордиевич, э.ғ.к., доцент 
Г.К.Абдулова, т.ғ.к., доцент Р.Б.Құттығұлова, аға 
оқытушылар В.М.Сайко, Л.В.Алексеева, 
Л.В.Трункина, Т.И.Гордиевич және басқалары 
экономикалық ұйымдастырушылық-басқару, 
аналитикалық, жоспарлы және зерттеу қызмет-
тері үшін болашақ мамандар даярлады. Оқу жос-
парының негізгі  пәндерінің қатарына 
кәсіпкерлік қызмет негіздері, макроэкономика, 
менеджмент, басқару теориясы, бизнес негіздері 
енгізілді. 

1995-1996 ж.ж. құрылымдық қайта құрулар 
өткізілді, СҚУ-дың жоғары техникалық колледж 
базасында үш факультет құрылды. (көлік-
құрылыс факультетінің деканы – т.ғ.к., СҚУ про-
фессоры Т.Х.Хайруллин, экономика факуль-
тетінің деканы – т.ғ.к., доцент С.И.Ибраев, маши-
на жасау факультетінің деканы – доцент 
А.А.Липчанский болды).

 СҚУ-дың №6 корпусының біраз бөлігі бес ма-
мандық «Экономика және менеджмент», «Эко-
номика және өндірісті басқару», «Бизнес және 
менеджмент», «Бухгалтерлік есеп және аудит», 
«Экономикалық теория негіздері және құқық» бо-
йынша дайындықты жүзеге асыратын жаңа эко-
номика факультетіне берілді. Сол кезеңдерде фа-
культеттің кадрлық әлеуетін 43 оқытушы құра-
ды, соның ішінде ғылыми атағы мен дәрежесі 
бар 6 оқытушы болды. Оқу үдерісін ұйымдасты-
руда декан орынбасары А.С.Исмағұлова, аға ла-
боранттар Н.Д. Дудник, Ф.С.Әжібаева біраз 
көмек көрсетті. 

Сол уақыттарда доцент К.М. Атығаева басқар-
ған қазақ тілі кафедрасы факультеттің қоғамдық 
өмірінде ерекше рөл атқарды. Қазақ тілі кафед-
расының жоғары оқу орнында өткізген шарала-
ры танымдық және тәрбиелік бағытта жүргізілді. 
М.Жұмабаев, А.Құнанбаев, Ш.Уәлихановтың 
мерейтойларына байланысты салтанатты шара, 
«Наурыз» мерекесін тойлау секілді іс-
шараларды А.С.Исмағұлова, А.Ш.Маукенов, 
Ә.Қ.Мақанова, Б.И. Батырова ұйымдастыратын.

1996 жылы жаңа «Бухгалтерлік есеп және ау-
дит» мамандығының ашылуына байланысты ка-
федра « Экономика және бухгалтерлік есеп» ка-
федрасы болып аталынды. Сол жылы э.ғ.к., до-
цент Г.К.Абдулова басшылығымен кафедрада 
т.ғ.к., доцент Р.Б.Құттығұлова, доцент В.М.Сай-
ко, аға оқытушылар Л.В.Алексеева, Л.В.Трунки-
на, Л.В.Легостаева, А.О.Бегенов, ассистенттер 
О.Ю.Кожукалова, А.М. Жақиянова, Д.К.Сим, 
Е.Л.Гусева, Т.Л.Соболева, Э.Ж.Сыздықова ең-
бек етті. 

Кафедра жыл сайын жоғары білім беру сала-
сындағы қиын экономикалық жағдайға қарамас-
тан оқыту мамандықтары бойынша студент-

ты как основы предпринимательской деятель-
ности, макроэкономика, менеджмент, теория 
управления, основы бизнеса и др.

В 1995-1996гг. была проведена структурная пе-
рестройка, в результате которой на базе высшего 
технического колледжа Северо-Казахстанского 
университета (СКУ) были созданы три факульте-
та (транспортно-строительный, декан – к.т.н., 
профессор СКУ Т.Х. Хайруллин; экономичес-
кий, декан – к.и.н., доцент С.И. Ибраев; маши-
ностроительный, декан – доцент А.А. Липчан-
ский).

Значительная часть 6-о корпуса СКУ была пе-
редана новому экономическому факультету, осу-
ществлявшему подготовку по пяти специальнос-
тям («Экономика и менеджмент», «Экономика и 
управление производством», «Бизнес и менед-
жмент», «Бухгалтерский учёт и аудит», «Основы 
экономической теории и права»). Кадровый по-
тенциал факультета на тот момент составлял 43 
преподавателя, шесть из которых имели учёные 
звания и научные степени. Значительную по-
мощь в организации учебного процесса оказыва-
ли заместитель декана А.С. Исмагулова, стар-
шие лаборанты Н.Д. Дудник и Ф.С. Ажибаева.

Заметную роль в общественной жизни фа-
культета в то время сыграла кафедра казахского 
языка, возглавляемая доцентом К.М. Атыгаевой. 
Многие общевузовские мероприятия, проводи-
мые этой кафедрой, носили большой познава-
тельный и воспитательный характер. Инициато-
рами и организаторами таких мероприятий как 
празднование «Наурыза», проведение юбилей-
ных торжеств памяти М. Жумабаева, А. Кунан-
баева, Ш. Валиханова и других были А.С. Исма-
гулова, А.Ш. Маукенов, А.К. Маканова, Б.И. Ба-
тырова и др. 

В 1996 году в связи с открытием новой специ-
альности («Бухгалтерский учет и аудит»), кафед-
ра была переименована и стала называться ка-
федрой «Экономика и бухгалтерский учёт». В то 
время под руководством к.э.н., доцента Г.К. 
Абдуловой трудились к.т.н., доцент Р.Б. Куттугу-
лова, доцент В.М. Сайко, старшие преподавате-
ли Л.В. Алексеева, Л.В. Трункина, Л.В. Легоста-
ева, А.О. Бегенов, ассистенты О.Ю. Кожукалова, 
А.М. Жакиянова, Д.К. Сим, Е.Л. Гусева, Т.Л. Со-
болева, Э.Ж. Сыздыкова.

Несмотря на достаточно тяжёлое экономичес-
кое положение в сфере высшего образования, ка-
федра ежегодно увеличивала набор студентов по 
обучаемым специальностям. Так, если в 1991 го-
ду набор составлял 80 человек, то уже в 1996 го-
ду – 200 человек. В 1996 году был осуществлён 
первый выпуск студентов по специальности 
«Экономика и управление производством». 

Коллективом кафедры «Экономика и бухгал-
терский учёт» осуществлялось преподавание 37 
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тердің қабылдау санын көбейтіп отырды. 1991 
жылы 80 адам студент қатарына қабылданса, 
1996 жылы 200 адам қабылданды. 1996 жылы 
«Экономика және өндірісті басқару» мамандығы 
бойынша алғашқы түлектер шығарылды. 

«Экономика және бухгалтерлік есеп» кафед-

расының ұжымы «Экономика және менед-
жмент» мамандығы бойынша 37 пән, «Бухгал-
терлік есеп және аудит» мамандығы бойынша 10 
арнайы пән, «Бизнес және менеджмент» маман-
дығы бойынша 12 пәннен дәріс берді. Факультет-
те пәндерді оқытуды әдістемелік жағынан мақ-
сатты түрде қамтамасыз ету, студенттердің 
білімін бағалауда рейтинг жүйесін енгізу, оқыту-
шылардың біліктілігін арттыру бойынша 
жұмыстар белсенді жүргізілді. Л.В. Алексеева 
экономикалық пәндердің оқытушыларына ар-
налған республикалық семинарға қатысты, 1996 
жылы Д.К.Сим сырттай аспирантураға түсті, 
О.Ю. Кожукалова ҚазМҰУ жанындағы микроэ-
кономика кафедрасында тағылымдамадан өтті. 

Оқыту үдерісіне облыстың басқару құрылы-
мындағы жетекші мамандар тартылды. Олардың 
қатарында экономика ғылымдарының кандида-
ты, СҚО Агроөндірістік комитетінің экономика 
бойынша орынбасары И.Г.Кендюх, экономика 
ғылымдарының кандидаты, жекешелендіру бо-
йынша аймақтық комитеттің төрағасы Ж.О.Жа-
қыпова, тарих ғылымдарының кандидаты, үй қо-
рының вице-президенті А.Н.Ганенко болды. Ка-
федрада бейбітшілік Корпусының өкілі Джастин 
Мэрфи жұмыс істеді. 

Кафедраның құрылу жылдарында ғылыми 
жұмыстарға ерекше көңіл бөлінді. Профессор-
оқытушылар құрамы халықаралық және респуб-
ликалық ғылыми-тәжірибелік конференциялар-
ға, облыстық мәслихаттың сараптама бағдарла-
маларына, шағын бизнесті қолдау Орталығы, әр 
түрлі бизнес-құрылымдарда экономикалық 
пәндерді оқытуға қатысты. 

Жыл сайын кафедра басшылығымен аймақ-

дисциплин по специальности «Экономика и ме-
неджмент», 10 специализированных дисциплин 
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», 
12 дисциплин по специальности «Бизнес и ме-
неджмент». Активно велась целенаправленная 
работа по методическому обеспечению предме-

тов, внедрению рейтинговой сис-
темы оценки знаний студентов, 
повышению квалификации пре-
подавателей. Так, Л.В. Алексеева 
участвовала в республиканском 
семинаре для преподавателей эко-
номических дисциплин, Д.К. 
Сим в 1996 году поступила в за-
очную аспирантуру, О.Ю. Кожу-
калова проходила стажировку на 
кафедре микроэкономики при 
КазГНУ.

К процессу обучения привле-
кались ведущие специалисты 
управленческих структур облас-
ти. Среди них к.э.н. И.Г. Кендюх, 
заместитель по экономике 
Агропромышленного комитета 
СКО (будущий декан экономи-

ческого факультета); к.э.н. Ж.О. Жакупова, пред-
седатель территориального комитета по прива-
тизации; к.и.н. А.Н. Ганенко, вице-президент 
фондового дома. На кафедре работал представи-
тель Корпуса мира Джастин Мэрфи.

В годы становления кафедры большое внима-
ние уделялось научной работе. Профессорско-
преподавательский состав принимал участие в 
международных и республиканских научно-
практических конференциях, привлекался к учас-
тию в экспертных программах областного мас-
лихата, Центра поддержки малого бизнеса, а так-
же к чтению экономических дисциплин в раз-
личных бизнес-структурах. 

Ежегодно под руководством кафедры прохо-
дили студенческие научно-практические конфе-
ренции по актуальным проблемам региональной 
экономики. Научно-исследовательские работы 
студентов неоднократно занимали призовые мес-
та на республиканских конкурсах. Так, студент 
Д. Ильин (руководитель Л.В. Алексеева) в 1995 
году получил почётную грамоту за участие в рес-
публиканском конкурсе НИРС. Из 41 дипломной 
работы 4 были рекомендованы к внедрению.

Немаловажное значение предавалось воспи-
тательной работе со студенчеством, организации 
и проведению общефакультетских и общеуни-
верситетских культурно-массовых мероприя-
тий, среди которых спартакиады, конкурсы, про-
ведение государственных и традиционных праз-
дников. В 1996 году команда «ЯППИ» экономи-
ческого факультета заняла первое место в КВН 
среди команд ВТК  СКУ.

За весь период функционирования высшего 

ЭФ-нің студенттері «Құнды қағаздар нарығы» сабағында
Студенты ЭФ на занятии по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
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тық экономиканың өзекті мәселелері бойынша 
студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференци-
ялары өткізілді. Студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстары республикалық байқауларда бірне-
ше рет жүлделі орынға ие болды. 1995 жылы сту-
дент Д.Ильин (жетекшісі Л.В.Алексеева) рес-
публикалық СҒЗЖ байқауына қатысқаны үшін 
Құрмет грамотасын алды. 41 диплом жұмысы-
ның ішінен төртеуін өндіріске енгізілу ұсыныл-
ды. 

Студенттердің тәрбие жұмысына жалпы фа-
культеттік, университеттік мәдени-бұқаралық 
шараларды, соның ішінде спартакиадалар, бай-
қаулар, мемлекеттік және дәстүрлі мерекелерді 
ұйымдастыру мен өткізуге көп мән берілді. 1996 
жылы экономика факультетінің «ЯППИ» КВН ко-
мандасы СҚУ Жоғары техникалық колледж ко-
мандалар арасынан бірінші орынды жеңіп алды. 

СҚУ жоғары техникалық колледждің эконо-
мика факультеті жұмыс істеп тұрған кезде фа-
культетті техника ғылымдарының кандидаты, до-
цент А.А.Тукачев, аға оқытушы С.Г.Ванькова 
және тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 
С.И.Ибраев басқарды. 

1999 жылы экономика факультетінде қайта 
құрылымдау негізінде екі тәуелсіз кафедра 
құрылды: «Экономика және менеджмент», «Қар-
жы және бухгалтерлік есеп», факультетін э.ғ.к., 
доцент И.Г.Кендюх басқарды. 

2002 жылы кафедраны қайта ұйымдастыру 
нәтижесінде экономика факультетінде үш кафед-
ра «Экономика», «Қаржы және несие», «Басқару 
және бухгалтерлік есеп» пайда болды. Факуль-
тетті басқаруға э.ғ.д., доцент А.О. Темірболатов 
шақырылды.

01.09.03 жылдан бастап 29.06.2011 жылға 
дейін экономика факультетінің деканы ф.ғ.к., до-
цент А.С.Исмағұлова болды, ол факультеттің 
құрылуы мен дамуына көп жылын арнады.

30.06.2011 жылдан бастап экономика факуль-
тетін э.ғ.к., доцент Д.Н.Шайкин басқарады. Фа-
культетте 3 маман шығарушы кафедра – «Эконо-
мика» (кафедра меңгерушісі - э.ғ.к., доцент 
Д.К.Сим), «Басқару және бухгалтерлік есеп» (ка-
федра меңгерушісі - э.ғ.к., доцент О.В.Копыло-
ва), «Қаржы және несие» (кафедра меңгерушісі -
э.ғ.к., доцент О.А.Цапова).

Соңғы он жылдықта экономика мамандықта-
ры СҚМУ талапкерлері арасында кеңінен таныл-
ған. 1999 жылы үш жаңа мамандық «Қаржы 
және несие», «Кеден ісі», «Экономика» (магис-
тратура), 2000 жылдан бастап төрт жаңа маман-
дық «Кәсіпорындағы экономика және менед-
жмент», «Экономика және менеджмент» (әлеу-
меттік салада), «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару», «Бухгалтерлік есеп және аудит» (ма-
гистратура). 2001 жылы төрт жаңа «Экономика» 
(бакалавриат), «Кәсіпорындағы экономика және 

технического колледжа СКУ экономический фа-
культет возглавляли к.т.н., доцент А.А. Тукачев, 
старший преподаватель С.Г.Ванькова и к.и.н., до-
цент С.И. Ибраев.

В 1999 году на экономическом факультете пу-
тем реструктуризации были образованы две са-
мостоятельные кафедры («Экономика и менед-
жмент» и «Финансы и бухгалтерский учет»). Фа-
культет возглавил к.э.н., доцент И.Г. Кендюх. 

В 2002 году была проведена ещё одна реорга-
низация кафедр, в результате которой на эконо-
мическом факультете появилось три кафедры 
«Экономика», «Финансы и кредит» и «Управле-
ние и бухгалтерский учёт». Для руководства фа-
культетом был приглашён д.э.н., доцент А.О. Те-
мирбулатов. 

С 01.09.03г. по 29.06.2011г. деканом экономи-
ческого факультета была к.ф.н., доцент А.С. 
Исмагулова, которая много лет отдала его ста-
новлению и развитию.

С 30.06.2011г. и по настоящее время возглав-
ляет факультет к.э.н., доцент Шайкин Д.Н. На фа-
культете 3 выпускающие кафедры – «Экономи-
ка» (зав. кафедрой – к.э.н., доцент Д.К. Сим), 
«Управление и бухгалтерский учёт» (зав. кафед-
рой – к.э.н., доцент О.В. Копылова), «Финансы и 
кредит» (зав. кафедрой – к.э.н., доцент О.А. Цапо-
ва).

На протяжении последнего десятилетия эко-
номические специальности у абитуриентов 
СКГУ пользуются популярностью. С 1999 года 
были открыты три новые специальности: «Фи-
нансы и кредит», «Таможенное дело», «Эконо-
мика» (магистратура). С 2000 года – четыре но-
вые специальности: «Экономика и менеджмент 
на предприятии», «Экономика и менеджмент (в 
социальной сфере и отраслях)», «Государствен-
ное и местное управление», «Бухгалтерский 
учет и аудит» (магистратура). С 2001 года были 
открыты четыре новые специальности: «Эконо-
мика» (бакалавриат), «Экономика и управление 
на предприятии» (по отраслям), «Менеджмент» 
(магистратура), «Государственное и местное 
управление». В 2002 году была открыта специ-
альность «Государственное и местное управле-
ние», в 2003 году – две специальности: «Финан-
сы» (бакалавриат), «Государственное и местное 
управление» (бакалавриат); в 2004 году открыты 
четыре специальности: «Экономика», «Финан-
сы», «Государственное и местное управление» и 
«Учёт и аудит».

Экономический факультет является одним из 
самых больших факультетов СКГУ им. Манаша 
Козыбаева. Контингент студентов в 2003-2004 
учебном году составлял – 1 595 человек, в 2004-
2005 учебном году – 1 906 человек, в 2005-2006 
учебном году – 2 036 человек. 

С 2003 года по кредитной технологии ведется 
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менеджмент» (сала бойынша), «Менеджмент» 
(магистратура), «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару» мамандықтары, 2002 жылы «Мемле-
кеттік және жергілікті басқару» мамандығы, 
2003 жылы екі мамандық «Қаржы» (бакалаври-
ат), «Мемлекеттік және жергілікті басқару» (ба-

калавриат), 2004 жылы төрт «Экономика», «Қар-
жы», «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 
«Есеп және аудит» мамандықтары ашылды.

     М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дағы үлкен 
факультеттердің бірі - экономика факультеті. 
2003-2004 оқу жылдарында студенттер контин-
гені 1595 адам, 2004-2005 оқу жылдарында 1906 
адам, 2005-2006 оқу жылдары 2036 адамды құра-
ды. 

   2003 жылдан бастап магистратурада оқыту 
кредиттік технология бойынша жүргізіледі, 2004 
жылдан бастап барлық мамандықтар күндізгі 
және сырттай бөлімдерде оқытыла бастады. Зер-
тханалық және тәжірибелік сабақтар желіге қо-
сылған, Pentium персоналдық компьютерлермен 
жабдықталған дәрісханаларда өтеді. Барлық ком-
пьютерлер базалық, кәсіби пәндер бойынша жа-
ңа бағдарламалармен қамтамыз етілген. Дәрісха-
налық сабақтар мен конференцияларды өткізу ке-
зінде мультимедиалық кешендер және интерак-
тивті тақталар кеңінен пайдаланылады. 2003 
жылдан бастап қашықтықтан оқытуға арналған 
электронды оқулықтар әзірлемесі мен электро-
нды оқу-әдістемелік материалдары дайындалды. 

 Облыстық, қалалық әкімдіктер, өңір ауданда-
ры, ҚР Қаржы Министрлігінің СҚО бойынша ко-
митеті мен департементі, банк филиалдары, сақ-
тандыру өкілдіктері мен ипотекалық компания-
лар, зейнеткерлік қорлар, «ПЗТМ» АҚ, «Мұнай-
маш» АҚ, «Есіл су» АҚ, «Аксесс-Энерго», 
«Сұлтан» АҚ факультеттің өндірістік және дип-
лом алды тәжірибелік базасы болып табылады. 

 Аймақтағы экономика саласының жетекші ма-
мандары факультетте қосалқы қызмет атқарады. 
Олар: экономика ғылымдарының кандидаты, 

обучение в магистратуре, а с 2004 года – на всех 
специальностях очного и заочного обучения. Ла-
бораторные и практические занятия проходят в 
аудиториях, оснащенных персональными ком-
пьютерами класса Pentium, объединенными в 

сеть. Все компьютеры имеют новей-
шее программное обеспечение по 
базовым и профильным дисципли-
нам. Во время проведения аудитор-
ных занятий и конференций актив-
но применяются мультимедийные 
комплексы и интерактивные доски. 
С 2003 года осуществляется разра-
ботка электронных учебников, элек-
тронных учебно-методических ма-
териалов для дистанционного об-
учения.

Базами производственной и пред-
дипломной практик являются аки-
маты областей, городов, районов ре-
гиона, департаменты и комитеты 
Министерства финансов Республи-
ки Казахстан по СКО, филиалы бан-

ков, представительства страховых и ипотечных 
компаний, пенсионных фондов, АО «ПЗТМ», 
АО «Мунаймаш», АО «Есiл су», АО «Султан», 
ТОО «Аксесс-Энерго» и др.

На факультете работают совместители, являю-
щиеся ведущими специалистами в сфере эконо-
мики в регионе. Это директор ГЦВП по СКО, 
к.э.н. К.К. Амрин, директор ГУ СКФ «Нацио-
нальный банк Республики Казахстан», к.э.н. 
Ж.О. Кажрахимов, начальник РКО №1 филиала 
АО «Банк ЦентрКредит» в городе Петропавлов-
ске З.С. Петухова.

Много сил отдал факультету учебно-
вспомогательный персонал. Это методисты днев-
ного и заочного отделений О.И. Перова, Л.А. Са-
харова, старшие лаборанты кафедр экономичес-
кого факультета В.И. Сковорода, А.Х. Байкенова 
и Е.В. Осипова.

Направления научной деятельности препода-
вателей факультета связаны с изучением акту-
альных вопросов по исследованию функциони-
рования  региона  как  социо-эколого -
экономической системы; мотивации и стимули-
рования труда; социально-экономических аспек-
тов использования труда молодежи в Республике 
Казахстан; кооперации в отраслях (на примере аг-
ропромышленного комплекса); банкротства 
предприятий и индустриально-инновационному 
развитию регионов; развития сферы образова-
ния в Республике Казахстан; государственного 
антимонопольного регулирования; инвестици-
онных процессов в экономике; механизма управ-
ления устойчивым развитием региона; формиро-
вания и развития страхового рынка; экономики и 
управления АПК; государственного управления 

«Аверс» СҒҚ  ҚР СҚФ Ұлттық  банкі ММ  мұражайында, 2005ж.
СНО Аверс в музее СКФ ГУ Национальный банк РК 2005
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ЗБМО директоры К.К.Әмрин, экономика ғы-
лымдарының кандидаты, ҚР Ұлттық Банкі ММ 
директоры Ж.О. Қажырақымов, Петропавл қала-
сындағы «Центр Кредит Банкі» АҚ №1 филиа-
лының бастығы З.С.Петухова. 

Факультеттің оқу-көмекші қызметкерлері фа-
культет үшін көп еңбек етті. Олар: күндізгі және 
сырттай оқу бөлімінің әдіскерлері О.И.Перова, 
Л.А.Сахарова, экономика факультетіндегі ка-
федраның аға лаборанттары В.И.Сковорода, 
А.Х.Бәйкенова және Е.В.Осипова. 

Факультет оқытушыларының ғылыми жұмыс-
тары өзекті мәселелерді зерттеуге арналады: әле-
уметтік-экологиялық-экономикалық жүйе ре-
тінде аймақты зерттеу, еңбекті ынталандыру 
және оның уәжділігі, ҚР жастар еңбегін пайдала-
нудың әлеуметтік-экономикалық аспектілері, са-
ладағы кооперациялар (агроөндірістік кешені 
мысал ретінде), кәсіпорындар банкроты және ай-
мақты индустриалды-инновациялық дамыту, ҚР 
білім беру саласын дамыту, мемлекеттік монопо-
лияны реттеу, экономикадағы инвестициондық 
үдерістер, аймақты тұрақты дамытудың басқару 
механизмі, сақтандыру нарығын қалыптастыру 
және дамыту, экономиканы басқару, тұрғындар-
дың жеке шаруашылығын дамытудағы мемле-
кеттік басқарулар, ауыл шаруашылығында 
өндірістік инфрақұрылымды қалыптастыру 
және дамыту, тұрғын үй нарығын қалыптастыру 
және дамыту, тағы басқалары.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері диссерта-
цияларда, басылымдарда жарияланады. Он жыл-
да 9 монография жарық көрді, жылсайынғы басы-
лым көлемі 60 басылған бетті құрайды. 

 Кафедрада пікірталас клубтар түрінде 
«Аверс», «Зияткер», «БЭСТ», «Прогресс» және 
«Ізденімпаз» студенттердің ғылыми қоғамы 
жұмыс істейді. Бірлестіктің құрылу мақсаты – 
осызаманғы экономика, қаржы мен несие, есеп 
пен аудит, менеджмент саласында терең білім 
алу, студенттердің арнайы оқу пәндеріне деген 
қызығушылығын арттыру. СҒБ жұмысы жоспар-
ға сәйкес түрлі формада дөңгелек үстелдер, дис-
пут, конференция, семинар түрінде өткізіледі. 
Студенттер ғылыми қоғамының негізгі жұмысы-
на кафедра, факультет, университеттің мәдени-
бұқаралық шараларына міндетті түрде қатысу 
жатады. 

Экономика факультетінің жалпы универси-
теттік сайтта орналасқан (http://www. nkzu. kz 
/NKZU/ EСО/есо glavn/efru.htm) өз сайты бар. 
Онда факультет өміріндегі жетістіктер мен айту-
лы оқиғалары туралы ақпарат берілген. 

Экономика факультетінің студенттері түрлі ха-
лықаралық, республикалық байқауларға қаты-
сып, жеңімпаз болды. Соның ішінде «Қаржы» ма-
мандығының студенті А.С.Сыздықова Қараған-
ды экономика университетінде өткен (ғылыми 

развитием личных хозяйств населения; форми-
рования и развития производственной инфрас-
труктуры в сельском хозяйстве; формирования и 
развития рынка жилья и др. 

Результаты научных исследований публику-
ются в печати и оформляются в диссертациях. 
Так, за десять лет опубликовано 9 монографий, 
ежегодный объем публикаций составляет поряд-
ка 60 печатных листов. 

На кафедрах функционируют студенческие на-
учные общества «Аверс», «Зияткер», «БЭСТ», 
«Прогресс» и «Ізденпаз», созданные в форме дис-
куссионных клубов. Цель существования объе-
динений заключается в углубленном получении 
знаний в области современных проблем эконо-
мики, финансов и кредита, учета и аудита, менед-
жмента, повышении интереса у студентов к учеб-
ным дисциплинам специализированного харак-
тера. Работа СНО проводится в соответствии с 
планом в различных формах. Это «круглые сто-
лы», диспуты, конференции и семинары. Осо-
бенностью работы студенческих научных об-
ществ является обязательное участие их коллек-
тивов во всех культурно-массовых мероприяти-
ях университета, факультета и кафедр.

Экономический факультет имеет собственный 
сайт, размещенный на общеуниверситетском сай-
те (http://www.nkzu.kz/NKZU/ECO/eco_glavn/ 
efru.htm). На нем представлена информация о яр-
ких событиях и достижениях в жизни факульте-
та.

Студенты экономического факультета прини-
мают участие и становятся призерами различ-
ных международных и республиканских конкур-
сов. Среди них студентка специальности «Фи-
нансы» Сыздыкова А.С., занявшая II-е место по 
итогам конкурса на лучшую дипломную работу 
среди ВУЗов Казахстана и России, проведенного 
в Карагандинском экономическом университете 
(научный руководитель Большедворова С.А., ма-
гистр экономики, ст. преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит» СКГУ им. М. Козыбаева); 
студенты специальности «Финансы» Сыроежко 
В., Рогоза Д. и Сыздыкова А., занявшие призовые 
места по итогам научно-практической конферен-
ции «Роль банковского сектора в развитии эконо-
мики региона», проведенной ГУ СКФ «Нацио-
нальный банк Республики Казахстан» в день 
«Алтын теңге» в рамках 20 звездных дней – 
«Двадцать вершин Независимости» и посвящен-
ной 20-летию Независимости Республики Казах-
стан (студентам были вручены ноутбуки и па-
мятные монеты Национального Банка Республи-
ки Казахстан).

В рамках международного образовательного 
проекта для студентов из стран СНГ при прове-
дении студенческой Олимпиады по управлению 
коммерческим банком-2011, посвящённой 170-
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жетекшісі М.Қозыбаев атындағы СҚМУ «Қар-
жы және несие» кафедрасының аға оқытушысы, 
экономика магистрі С.А.Большедворова) Ресей, 
Қазақстан ЖОО-лар арасынан үздік диплом 
жұмысы байқауының қорытындысы бойынша ІІ 
орынды иеленді; «ҚР Ұлттық банкі» ММ 
өткізген «Аймақ экономикасын дамытудағы 
банктік секторлардың рөлі» ғылыми-
тәжірибелік конференцияның қоры-
тындысы бойынша «Қаржы» маман-
дығының студенттері В.Сыроежко, 
Д.Рогоза, А.Сыздықова жүлделі орын-
дарға ие болды, «Алтын теңге» күні, 
«Қазақстан Республикасы Тәу-
елсіздігінің 20 жылдығына арналған 
20 жұлдызды күн – «Тәуелсіздіктің 
жиырма шыңы» аясында студенттер-
ге Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің естелік монеталары мен но-
утбуктер табысталды.

ТМД елдерінің студенттеріне ар-
налған халықаралық білім беру жоба-
лары аясында коммерциялық банк - 
2011 басқаруымен, «Ресей Жинақ 
Банкі» АҚ 170 жылдық мерейтойына 
арналған және Ресей Федерациясы 
Президенті жанындағы Ресей акаде-
миясының халық шаруашылық және 
мемлекеттік қызметімен бірлесе 
өткізген студенттік Олимпиадада эко-
номика факультеті «Қаржы» маман-
дығының үш командасы «ДДР» И. 
Әлімбеков, Е.Закирин, М.Қадырали-
ев, И.Колесников; «Золотой стан-
дарт» Г.Илишева, В.Сыроежко, 
Л.Чернецова; «2*2» М.Афанасьев, 
С.Слюнько, А.Кошанова 1-орын, 2 – 
орынды жеңіп алды, Қазақстан бо-
йынша 5-орынды иеленді. 

Экономика факультетінің студент-
тері спорттық жарыстарға, ұлттық 
ойындарға белсене қатысып, жүлделі 
орындарды иеленді. Д.Никитин (Фс-
11-1) Павлодар қаласында өткен 
БЖСМ арасында спорттық акробати-
ка бойынша Қазақстан Республикасы Чемпиона-
тында 1-орын алды және Алматы қаласында 
өткен спорттық акробатика бойынша Қазақстан 
Республикасы Чемпионатында 2-орынға ие бол-
ды; А.Шагировқа (Фс-09-қ) FIDE шахматы бо-
йынша спорт шебері атағы берілді; Г.Байқанова 
(Фс-11-2) факультет арасындағы «Тоғыз құма-
лақ» ойынының жеке біріншілігінде 3-орынды 
жеңіп алды. 

 Экономика факультетінің командалары 
СҚМУ-да өткізілетін баскетбол, волейбол, жүзу 
бойынша біріншіліктерде жүлделі орындарға ие 
болады. 

Факультетте өзін-өзі басқару күндерін өткізу 

летнему юбилею АО «Сбербанк России» и про-
веденной совместно с Российской академией на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, три ко-
манды студентов экономического факультета спе-
циальности «Финансы» («ДДР» Алимбеков И., 
Закирин Е., Кадыралиев М. и Колесников И.; «Зо-

лотой стандарт» Илишева Г., Сыроежко В. и Чер-
нецова Л.; «2·2» Афанасьев М., Слюнько С., Ко-
шанова А.) заняли 1-е, 2-е и 5-е места по Казах-
стану. 

Студенты экономического факультета прини-
мают активное участие в спортивных соревнова-
ниях и национальных играх, занимая призовые 
места. Это Никитин Д. (гр. Фс-11-1), занявший 1-
е место в Чемпионате Республики Казахстан сре-
ди СДЮШОР и ДЮСШ по спортивной акроба-
тике, проведенном в городе Павлодаре и 2-е мес-
то в Чемпионате Республики Казахстан по спор-
тивной акробатике, проведенном в городе 
Алматы; Шагиров А. (гр. Фс-09-к), которому при-

ЭФ-нің студенттері Банк жүйесінің мерейтойында
Участие студентов ЭФ на юбилее банковской системы 

Ұлттық  банк директоры Қажырақымов Ж.О.
студенттерге грамоталар табыстауда

Директор Национальнон банка вручает грамоты студентам   
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дәстүрге айналды, сол күні студенттер декан, де-
кан орынбасарларын, оқытушыларды ауыстыра-
ды. 

Факультет алты халықаралық ұйымдармен 
байланыс орнатты: ICDE (Inter-national Council 
for Open and Distance Education) – ашық және қа-
шықтықтан білім беру бойынша Халықаралық 
кеңес, Euro PACE - Еуропаның виртуалды уни-
верситеті, EFMD - менеджментті дамытудың Еу-
ропалық қоры, CAMAN - менеджментті дамыту-
дың Азиялық қоры, NAFSA-Халықаралық бай-
ланыстарды дамыту және студент пен оқытушы-
ларды айырбастау бойынша америкалық ұйым, 
IAESТE – студенттерді тағылымдама бойынша 
айырбастауға арналған Ұлттық комитет. Факуль-
тетіміз әлемнің оннан астам жоғары оқу орында-
рымен байланыс жасайды. 

Факультеттің профессор-оқытушылар құра-
мы, аспиранттар, ізденушілер, магистранттар 
мен студенттері семинар, конференция, халықа-
ралық деңгейдегі конгрестерге белсене қатыса-
ды. 

Әдебиеттермен алмасу экология Институты-
ның РҒА халық шаруашылығын болжау және де-
мография орталығымен жүргізіледі. 

ТМД елдерінің ғалымдарымен ғылыми байла-
ныстар табысты дамуда. Факультет оқытушыла-
ры үнемі экономика, қаржы, есеп және басқару-
дың өзекті мәселелері бойынша халықаралық ғы-
лыми конференцияларға қатысып отырады. 

Студенттер мен оқытушылар факультеттің 
мәдени-бұқаралық өміріне белсене қатысады. 
Экономика факультеті студенттер дайындығы-
ның ерекшеліктеріне байланысты «Бухгалтер 
және аудитор күні», «Ашық есік күндері», «Биз-
нес-ойын» сияқты акция, шараларды өткізеді. 
Өткізілген акциялар мамандар шығаратын ка-
федралардағы жаңа мамандықтарды танып-
білуге, бірінші курс студенттерінің толықтай 
ортаға бейімделулеріне, топ, кафедра, факультет, 
университет ішінде бірліктің болуына, студент-
тер мен оқытушылардың креативті ойлау мен ой-
өрістерін дамытуға жетелейді. 

Факультеттің көптеген бітірушілері өндірістік 
кәсіпорындарда жетекші маман, ЖОО-ның оқы-
тушылары, кәсіпкер, банкир болып еңбек етіп 
жүр. Олардың арасында магистрлер мен ғылым 
кандидаттары бар. Бүгінгі күні факультет 
бітірушілерін Қазақстан, Ресей, Украина, 
Армения, Түркия, Германия, Италия, Греция, 
Израил, АҚШ, Канада, Голландия, Австралия, 
Ұлыбритания кәсіпорындарында кездестіруге 
болады. 

Факультет бітірушілер Петропавл қаласында 
әр түрлі департаменттерде бөлім бастығы 
(С .Қабдушев ,  А .Мячин,  Ж.Кушукова ,  
К.Мәкішев), бас және жетекші экономист, бух-
галтер, салалық кәсіпорындардың менеджері 

своено звание мастера спорта по шахматам по 
FIDE; Байканова Г. (гр. Фс-11-2), занявшая 3-е 
место в индивидуальном первенстве среди фа-
культетов в игре «Тоғыз құмалақ» и др.

Команды экономического факультета занима-
ют призовые места в первенствах по баскетболу, 
волейболу, плаванию и другим видам спорта, про-
водимым в СКГУ. 

Стало традиционным проведение дней само-
управления на факультете, когда студенты заме-
няют декана, его заместителей и преподавателей, 
ведущих дисциплины.

Факультет поддерживает связи с шестью меж-
д у н а р од н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и :  I C D E  
(International Council for Open and Distance 
Education) – Международный совет по открыто-
му и дистанционному образованию, EuroPACE – 
Виртуальный университет Европы, EFMD – 
Европейский фонд развития менеджмента, 
CAMAN – Азиатский фонд развития менед-
жмента, NAFSA – Американская организация по 
обмену студентов и преподавателей и развитию 
международных связей, IAESTE – Националь-
ный комитет обменных стажировок для студен-
тов. Факультет контактирует с вузами более деся-
ти стран мира. 

Профессорско-преподавательский состав, ас-
пиранты, соискатели, магистранты и студенты 
факультета активно участвуют в семинарах, кон-
ференциях, конгрессах на международном уров-
не.

Налажен обмен литературой с центром демог-
рафии и экологии Института народнохозя-
йственного прогнозирования РАН.

Успешно развиваются научные связи с учёны-
ми стран СНГ. Преподаватели факультета посто-
янно участвуют в международных научных кон-
ференциях по актуальным проблемам экономи-
ки, финансов, учёта и управления.

Студенты и преподаватели принимают актив-
ное участие в культурно-массовой жизни фа-
культета. Экономический факультет готовит и 
проводит мероприятия и акции, связанные со спе-
цификой подготовки студентов. Это «День бух-
галтера и аудитора», «День открытых дверей», 
«Бизнес-игра» и др. Проводимые акции спосо-
бствуют развитию кругозора и креативности 
мышления у студентов и преподавателей, спло-
ченности внутри группы, кафедры, факультета, 
университета, полноценной адаптации перво-
курсников, популяризации новых специальнос-
тей выпускающих кафедр.

Многие выпускники факультета стали веду-
щими специалистами производственных пред-
приятий, преподавателями вузов, предпринима-
телями и банкирами. Среди них магистры и кан-
дидаты наук. Сегодня выпускников факультета 
можно встретить на предприятиях Казахстана, 
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(М.Леготин, Б.Галеева, Ю.Митрофанова, 
О.Момзикова), қаржы-банк жүйесінде, филиал-
дарды басқаруда, персоналдық қызмет көрсету 
орталықтарында (С.Синельников, Е.Увалеев, 
А.Нұрсейітова), бөлімдердің жетекші маманда-
ры (А.Шумбалова, Н.Сирожданова, Т.Бурлева, 
Р.Габдуллин, Н.Шишкин)

ретінде қызмет етуде. 
Көптеген бітірушілеріміз факультет кафедра-

сында оқытушы болып жұмыс істейді. Олар: 
э.ғ.к., доцент М.Уалиева, э.ғ.к., доцент В.Кадоч-
никова, э.ғ.к., доцент Д.Шайкин, э.ғ.к., доцент Е. 
Кендюх, э.ғ.к., доцент И.Баранова; магистр Т.Ти-
мошина, О.Глухих, Ж.Увалеева, О.Герасимова, 
Е. Кормина, С.Омиржан, А.Башимова, 
Д.Ахметова, Ж.Нұрмұхамедова; оқытушылар 
Е.Слесарева, И.Герасименко, Т.Сизикова. Фа-
культет олармен мақтанады. 

Факультеттің құрылуына СҚМУ-дың ғылыми 
жұмыс және сыртқы байланыстар жөніндегі про-
ректоры, т.ғ.к., доцент А.А.Тукачев, тарих фа-
культетінің деканы, т.ғ.к., доцент С.И.Ибраев, 
ф.ғ.к., доцент А.С.Исмағұлова, э.ғ.д., профессор 
И.Г.Кендюх, э.ғд., профессор В.Ф.Потуданская, 
э.ғ.д., профессор Ш.С.Смағұлов, э.ғ.д., профес-
сор  А.О.Темірболатов ,  э . ғ .к . ,  доцент  
Г.К.Абдулова, э.ғ.к., доцент О.А.Цапова, э.ғ.к., 
доцент Д.К.Сим, э.ғ.к., доцент О.В.Копылова, 
э.ғ.к., доцент Л.В.Легостаева, э.ғ.к., доцент 
О . Ю . К о ж у к а л о в а ,  э . ғ . к . ,  д о ц е н т  
А.Е.Мрачковский, аға оқытушылар Т.Ф.Малее-
ва, В.М.Сайко, Т.Л.Соболева, Т.Г.Дроздецкая, та-
ғы басқалары үлкен үлес қосты.

России, Украины, Армении, Турции, Германии, 
Италии, Греции, Израиля, США, Канады, Гол-
ландии, Австралии, Великобритании.

В городе Петропавловске выпускники факуль-
тета работают начальниками отделов в различ-
ных департаментах (С. Кабдушев, А. Мячин, Ж. 
Кушукова, К. Макишев), главными и ведущими 
экономистами и бухгалтерами, менеджерами от-
раслевых предприятий (М. Леготин, Б. Галеева, 
Ю. Митрофанова, О. Момзикова). Не менее 
успешно выпускники нашли применение своим 
знаниям и навыкам в финансово-банковской сис-
теме, возглавляя филиалы, управления, центры 
персонального обслуживания (С. Синельников, 
Е. Увалеев, А. Нурсеитова), работая ведущими 
специалистами отделов (А. Шумбалова, Н. Си-
рожданова, Т. Бурлёва, Р. Габдуллин, Н. Шиш-
кин).

Многие из выпускников стали преподавателя-
ми на кафедрах факультета. Это к.э.н., доцент М. 
Валиева, к.э.н., доцент В. Кадочникова, к.э.н., до-
цент Д. Шайкин, к.э.н., доцент Е. Кендюх, к.э.н., 
доцент И.Баранова; магистры Т. Тимошина, 
О.Глухих, Ж. Увалеева, О. Герасимова, Е. Корми-
на, С. Омиржан, А. Башимова, Д. Ахметова, Ж. 
Нурмухамедова; преподаватели Е. Слесарева, И. 
Герасименко, Т. Сизикова. Факультет по праву 
гордится ими.

В становление факультета большой вклад внес-
ли проректор по научной работе и внешним свя-
зям СКГУ к.т.н., доцент А.А. Тукачёв, декан исто-
рического факультета к.и.н., доцент С.И. Ибраев, 
к.ф.н., доцент А.С. Исмагулова, д.э.н., профес-
сор И.Г. Кендюх, д.э.н., профессор В.Ф. Потудан-
ская, д.э.н., профессор Ш.С. Смагулов, д.э.н., про-
фессор А.О. Темирбулатов, к.э.н., доцент Г.К. 
Абдулова, к.э.н., доцент О.А. Цапова, к.э.н., до-
цент Д.К. Сим, к.э.н., доцент О.В. Копылова, 
к.э.н., доцент Л.В. Легостаева, к.э.н., доцент 
О.Ю. Кожукалова, к.э.н., доцент А.Е. Мрачков-
ский, ст. преподаватели Т.Ф. Малеева, В.М. Сай-
ко, Т.Л. Соболева, Т.Г. Дроздецкая и др.
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Әскери кафедрасы университет ректораты бас-
тамасымен Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріне студенттер қатарынан запастағы офи-
церлерді даярлау мақсатында құрылып, универ-
ситеттің құрылымдық бөлімшесі болып табыла-
ды. Кафедра Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің  1998 жылғы 2 наурыздағы № 160 қау-
лысы негізінде құрылды.  

Аз уақыт ішінде әскери кафедрасының про-
фессорлық-оқытушылар құрамы мен оқу-
көмекші қызметкерлерінің күш салысуымен, 
университет ректоратының көмегі арқасында қа-
жетті материалдық-техникалық база құрылды, 
жоспарлайтын және оқу-әдістемелік құжаттар 
дайындалды, әскери кафедрасына оқытуға сту-
денттер қабылданып, осы жағдай әскери дайын-
дықтан сабақтарды жарты жыл ерте бастауға жағ-
дай жасады. Әскери кафедрасы 1998 жылғы 1 
қыркүйктен бастап  «Жаяу әскердің ұрыс  маши-
насында мотоатқыштар бөлiмшелерiн,  
бөлiмдерi мен құрамаларын жауынгерлiк 
қолдану» әскери-есептік мамандығы бойынша 
студенттерді дайындауға кірісті. Қазіргі кезде 
әскери кафедрасында «Мотоатқыштар бөлімш-
елерінде тәрбие және әлеуметтік-құқық жұмы-
сын ұйымдастыру» әскери-есептік мамандығы 
бойынша дайындық жүргізіледі. 

Мотоатқыштар әскерлері Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы Күштері әскер тегінің ең 
көпшілігіне жатады. Олар өз бетінше немесе бас-
қада әскер тектері мен әскери құрылымдармен өз-
ара әрекет ете отырып ұрыс әрекетін жүргізу 
үшін арналған. 

Запастағы офицерлерді дайындау бағдарлама-

Военная кафедра создана по инициативе рек-
тората университета с целью подготовки офице-
ров запаса для Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан из числа студентов и является структур-
ным подразделением Северо-Казахстанского го-
сударственного университета. Она образована 
на основании постановления Правительства Рес-
публики Казахстан № 160 от 2 марта 1998 года.

За короткий срок усилиями профессорско-
преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала военной кафедры, а 
также благодаря помощи ректората университе-
та, была создана необходимая учебно-
материальная база, разработаны планирующие и 
учебно-методические документы, произведен на-
бор студентов для обучения на военной кафедре, 
что позволило начать занятия по военной подго-
товке на полгода раньше намеченного срока. Во-
енная кафедра с 1 сентября 1998 года приступила 
к подготовке студентов по военно-учетной спе-
циальности «Боевое применение подразделе-
ний, частей и соединений мотострелковых войск 
на боевых машинах пехоты». В настоящее время 
на военной кафедре осуществляется подготовка 
еще по одной военно-учетной специальности - 
«Организация воспитательной и социально-
правовой работы в мотострелковых подразделе-
ниях».

Мотострелковые войска являются наиболее 
массовым родом войск Вооруженных Сил Рес-
публики Казахстан. Они предназначены для веде-
ния боевых действий самостоятельно или во вза-
имодействии с другими родами войск и воински-
ми формированиями.

ӘСКЕРИ КАФЕДРА
Военная кафедра

ӘСКЕРИ КАФЕДРА
Военная кафедра
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сы 2 жыл 6 айға есептелген, сол уақыт ішінде сту-
денттермен аудиториялық және далалық сабақ-
тар жүргізіледі. Нәтижесінде студенттерде атал-
ған әскери-есептік мамандықтар бойынша қа-
жетті білімдер мен дағдылар қалыптасады. 

Әскери дайындықтың соңғы кезеңі оқу-
жаттығу жиындары болып табылады, онда сту-
денттердің курсты зерделеу кезінде алған бас-
ш ы л ы қ  ж ә н е  ә д і с т е м е л і к  д а ғ д ы л а р ы  

жетілдіріледі. Оқу-жаттығу жиындырын өткізу 
кезінде жаттығу атыстары, ұрыс машиналарын 
жүргізу жаттығулары, тактикалық жаттығулар 
барысында практикалық әрекеттер орындалады. 
Оқу-жаттығу жиындарын өткен соң әскери да-
йындық пәндері бойынша бітіру емтихандарын 
тапсырады. Бітіру емтихандарын ойдағыдай тап-
сырған кезде,  олар запастағы «лейтенант» ата-
ғын беруге аттестатталады.  

Кафедра құрылғаннан бастап 2004 жылғы 23 
наурызға дейін әскери кафедраны полковник Та-
хир Миниболатович Мухамадеев басқарған, 
оның орынбасары полковник Виктор Владими-
рович Кривошеев болды. Олар әскери кафедра-
ның қалыптасуы мен дамуына, профессорлық-
оқытушылар құрамы мен оқу-көмекші қызмет-
керлерді дайындауға, оқу-тәрбие процесін ұйым-
дастырып жетілдіруге айтарлықтай үлес қосты. 

Программа подготовки офицеров запаса рас-
считана на 2 года и 6 месяцев, в течение которых 
со студентами проводятся аудиторные и полевые 
занятия. В результате студенты приобретают не-
обходимые знания и навыки по указанным воен-
но-учетным специальностям.

Завершающим этапом военной подготовки яв-
ляются учебные сборы, на которых соверше-
нствуются командные и методические навыки 
студентов, полученные ими при изучении курса. 

В период проведения учебных сбо-
ров выполняются упражнения учеб-
ных стрельб, вождение боевых ма-
шин, практические действия в ходе 
тактических учений. После про-
хождения учебных сборов студен-
ты сдают выпускные экзамены по 
дисциплинам военной подготовки. 
При условии успешной  сдачи  вы-
пускных экзаменов  они  аттесту-
ются на присвоение звания «лейте-
нант» запаса.

С момента основания и до 23 мар-
та 2004 года военной кафедрой ру-
ководил полковник Мухамадеев Та-
хир Минибулатович, заместителем 
начальника военной кафедры был 
полковник В.В. Кривошеев. Они 
внесли большой вклад в становле-
ние и развитие военной кафедры, в 
п од го т о в к у  п р о ф е с с о р с ко -
преподавательского состава и учеб-
но-вспомогательного персонала, в 
организацию и совершенствование 
учебно-воспитательного процесса.

С апреля 2004 года кафедрой ру-
ководит полковник Шакиров Жа-
лиль Галимович. Заместителем на-
чальника военной кафедры - на-
чальником учебной части - в мае 
2011 года назначен полковник в от-

ставке Давлетгиреев Файруз Хамитович 
За 14 лет образование на военной кафедре по-

лучили 2 316 студентов. Выпускники проходят 
службу в частях и подразделениях Вооруженных 
Сил, внутренних войск МВД, пограничных 
войск КНБ  и в других силовых структурах, где 
зарекомендовали себя не хуже выпускников воен-
ных вузов, а по общеобразовательному уровню и 
коммуникабельности даже превосходя их.

Кафедра укомплектована высокообразован-
ными кадровыми офицерами и офицерами запа-
са, имеющими богатый опыт военной службы и 
учебно-воспитательной работы. Большой вклад 
в организацию учебно-воспитательного процес-
са, развитие учебно-материальной базы вносят 
такие преподаватели, как: полковник в отставке 
Щеглов Г.В., подполковник запаса Кунтаев М.К., 
майор Лысенок А.Г., подполковник в отставке 
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2004 жылғы сәуірден бастап кафедраны по-
лковник Шәкіров Жәлел Ғалымұлы басқарып ке-
леді. 2011 жылғы мамырдан бастап әскери ка-
федрасы бастығының орынбасары -  оқу 
бөлімінің бастығы болып отставкадағы полков-
ник Файруз Хамитович Давлетгиреев тағайын-
далды.  

Құрылғаннан бері 14 жыл ішінде кафедраны 
2316 адам бітіріп шықты. Бітірушілер еліміздің 
Қарулы Күштерінің бөлімдері мен бөлімшел-
ерінде, ІІМ ішкі әскерлерінде, ҰҚК шекара 
әскерлері қатарында және басқа да қарулы құры-
лымдарда қызмет етіп, өздерін әскери жоғары 
оқу орындарын бітіргендерден кем емес, ал жал-
пы білім деңгейлері және тіл табыса білу жағы-
нан тіпті олардан асып түседі. 

Кафедрада әскери қызмет және оқу-тәрбие 
жұмысы бойынша тәжірибелері мол жоғары 
білікті кадр офицерлерімен және запастағы офи-
церлермен қамтамасыз етілген. Оқу-тәрбиесінің 
процесін ұйымдастыру, оқу-материалдық база-
сын дамытуға зор үлес қосқан оқытушылар:  от-
ставкадағы полковник Г.В.Щеглов, запастағы 
подполковник М.Қ.Кунтаев, майор, А.Г. Лысе-
нок,  запастағы подполковник Е.П.Сюсюкин, ка-
питан Қ.С.Казанов, запастағы аға лейтенант Б.В. 
Галиев, келісімшарт қызметіндегі старшина 
Т.А.Есматов.  

Әскери кафедрасының оқу-көмекші қызмет-
керлері аудиторлық қор, лабораториялар, шебер-
ханалар, басқа да оқу нысандарын, жаттығу қа-
ру-жарағын, әскери техника мен мүліктерді жақ-
сы жағдайда сақталуын қамтамасыз етуде.  

Оқу-материалдық базаның дамуына, оның 
дұрыс және эстетикалық сақталуына лаборато-

Сюсюкин Е.П., капитан Казанов К.С, старший 
лейтенант запаса Галиев Б.В., старшина контрак-
тной службы Есматов Т.А. 

 Учебно-вспомогательный персонал военной 
кафедры обеспечивает содержание в хорошем со-
стоянии аудиторного фонда, лабораторий, мас-
терских, других учебных объектов, учебного воо-
ружения, военной техники и имущества.

Много сил и старания в развитие учебно-
материальной базы, ее содержание в исправном 
и эстетическом состоянии вкладывают заведую-
щие лабораторией: В.П. Лебедев, заведующая ла-
бораторией Т.А. Уалиева, мастер Н.Б. Фишкова, 
мастер А.Е. Бекина, лаборанты: И.А. Кунтаева, 
О.А.Калюжная и В.М. Галымова.       

Учебная материально-техническая база воен-
ной кафедры - это комплекс материальных и тех-
нических средств, сооружений, обеспечиваю-
щих подготовку офицеров запаса из числа сту-
дентов по установленным специальностям. База 
обеспечивает качественное проведение всех за-
нятий, предусмотренных учебными планами и 
программой, полное усвоение студентами изуча-
емого материала, приобретение ими командных, 
методических и практических навыков. Для дос-
тижения этих целей на военной кафедре имеется 
14 специализированных аудиторий, оборудован-
ных стендами, наглядными пособиями; актовый 
зал, библиотека, читальный зал, строевой плац, 
огневой городок, ангар для учебно-боевой тех-
ники, электронный тир, интерактивные доски и 
мультимедийные комплексы. Кафедра обеспече-
на учебно-боевой техникой, учебным оружием, 
военным имуществом, компьютерами и другими 
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рия меңгерушілері  В.П.Лебедев және 
Т.А.Уәлиева, шеберлер Н.Б. Фишкова мен А.Е. 
Бекина ,  лаборантт ар  Кунт аева  И .А . ,  
О.А.Калюжная және В.М. Ғалымова сияқты қыз-
меткерлер көп күш салысуда. 

Әскери кафедраның оқу материалдық-
техникалық базасы – белгіленген мамандық бо-
йынша студенттер қатарынан запастағы офицер-
лерді даярлауды қамтамасыз ететін материалдық 

және техникалық құралдар мен құрылғылар ке-
шені. База оқу жоспарында және бағдарламада 
қарастырылған барлық сабақтардың сапалы 
өтуін, студенттермен зерделенетін материалдың 
толық игерілуін, олардың басшылық, әдісте-
мелік және практикалық дағдыларын алуына 
қамтамасыз етеді.  Осы мақсаттарға қол жеткізу 
үшін 14 арнайы мамандандырылған стендтер 
мен көрнекі құралдармен жабдықталған 
дәрісханалар; акт залы, кітапхана, оқу за-
лы, әскери плац, атыс қалашығы, жаттығу-
әскери техникаға арналған ангар, электро-
ндық тир, интерактивтік тақталар мен муль-
тимедиалық кешендер бар.  Кафедра жат-
тығу-әскери техникасымен, жаттығу қару-
жарағымен, әскери мүлікпен, компьютер-
лер және оқытудың тағы басқа да техника-
лық құралдарымен, оқу әдебиетімен қам-
т а м а с ы з  е т і л г е н .  М ат е р и а л д ы қ -
техникалық базасының дамуы мен 
жетілдірілуі перспективалық және жыл-
дық жоспары негізінде жүзеге асырылады. 

Әскери кафедрасының материалдық-
техникалық базасының дамуына ректорат және 
университет ректоры О.Б.Әшімовтің өзі зор 
көмек көрсетуде. 

Әскери кафедрасының жеке құрамы оқытудың 
техникалық құралдары, көрнекі құралдар, қару-
ландыру, ұрыс және жаттығу техникасы мен мате-
риалдық-техникалық базаның басқа да элемент-
терін жасап жетілдіруге бағытталған өнертапқы-
штық және рационализаторлық жұмыспен бел-
сенді айналысу үстінде. Кафедраның профессор-

техническими средствами обучения, учебной ли-
тературой. Развитие и совершенствование мате-
риально-технической базы осуществляется на 
основе перспективного и годового планов.

Большую помощь в развитии материально-
технической базы военной кафедры оказывает 
ректорат и лично ректор университета У.Б. 
Ашимов.

Личный состав военной кафедры активно зани-
мается изобретательской и рационализаторской 

работой, которая направлена на создание 
и совершенствование технических 
средств обучения, наглядных пособий, во-
оружения, боевой и учебной техники и 
других  элементов  материа льно-
технической базы. Силами профессорско-
преподавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала и студентов 
созданы и внедрены в учебный процесс 
имитаторы стрельбы из стрелкового ору-
жия и вооружения БМП, тренажер меха-
ника-водителя БМП-2, преобразователь 
напряжения, компрессор для зарядки воз-
душных баллонов, электрифицированные 
макеты местности и стенды по материаль-
ной части вооружения.

Военно-научная и методическая работа явля-
ется важным видом деятельности преподавате-
льского состава военной кафедры, она направле-
на на улучшение качества учебного процесса, а 
также восполнение недостатка учебной и учеб-
но-методической литературы. Профессорско-
преподавательским составом военной кафедры 
разработаны и изданы в типографии университе-

та «Справочник по организации, боевым воз-
можностям и боевому применению мотострел-
ковых подразделений на БМП» тиражом 60 эк-
земпляров, автор -полковник в отставке В.В. Кри-
вошеев; «Практические рекомендации по со-
ставлению боевых графических документов» - 
50 экземпляров, автор -подполковник запаса 
Е.П. Сюсюкин; «Основы огневой подготовки» - 
60 экземпляров, авторы -полковник в отставке 
В.В. Кривошеев, подполковник запаса М.К. Кун-
таев; «Альбом по основам стрельбы» - 30 экзем-

Жиын. Техниканы пайдалану · Сборы. Обслуживание техники

Шеруде · На параде
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лық-оқытушылар құрамы мен оқу-көмекші қыз-
меткерлердің күш-жігері арқасында атыс қаруы-
нан және ЖҰМ қару-жарағынан ату имитаторы, 
ЖҰМ-2 механик-жүргізушісінің тренажеры, кер-
неуді өзгертуші, ауа балондарын толтыруға ар-
налған компрессорлар сияқты құралдар, 
жергілікті жердің макеті мен қарудың материал-
дық бөлігі бойынша электрленген стендтер жаса-
лынды және енгізілді.  

Әскери-ғылыми және әдістемелік 
жұмыс әскери кафедрасының профес-
сорлық-оқытушылар құрамы қыз-
метінің маңызды түрі болып табыла-
ды, ол оқу процесінің сапасын жақсар-
туға, сонымен қатар, қажетті оқу 
құралдары мен оқу-әдістемелік құрал-
дарын толықтыруға бағытталған. 
Әскери кафедрасының оқытушыла-
рымен әзірленіп, университет типог-
рафиясында шығарылғандар: «Спра-
вочник по организации, боевым воз-
можностям и боевому применению мо-
тострелковых подразделений на 
БМП», 60 дана, авторы- отставкадағы 
полковникв В.В.Кривошеев; «Практи-
ческие рекомендации по составлению 
боевых графических документов», 50 дана, авто-
ры- запастағы подполковник Е.П.Сюсюкин; 
«Основы огневой подготовки», 60 дана, отстав-
кадағы полковникв В.В.Кривошеев, запастағы 
подполковник М.К,Кунтаев; «Альбом по осно-
вам стрельбы», 30 дана,  авторы - запастағы под-
полковник М.К,Кунтаев; «Обучение стрельбе из 
стрелкового оружия на учебно-тренировочных 
средствах», 50 дана, авторы - отставкадағы по-
лковник Г.В.Щеглов; екі бөлімнен тұратын «Мо-
тострелковый взвод в бою», 50 данадан, авторы - 
майор А.Г.Лысенок; «Система управления огнем 
боевой машины пехоты БМП-2», 50 дана, авторы 
- отставкадағы полковник Г.В.Щеглов.

Әскери кафедрасының профессор-
лық-оқытушылар құрамы халықара-
лық және республикалық ғылыми-
практикалық конференцияларға, соны-
мен қатар ғылыми талдамалар мен ма-
қалаларды жасасуға қатысып отыра-
ды, сөз сөйлегендерін жария етіп.  

Әскери кафедра әскери-патриоттық 
және бұқаралық-қорғаныс жұмыста-
рын әрдайым жүргізіп отырады. Бұл 
шаралар Отанды қорғау бойынша Кон-
ституциялық парызын орындауға қа-
жетті студенттердің жоғары мораль-
дық, кәсіби-жауынгерлік және психо-
логиялық қасиеттерін, ұйымшылдық пен 
тәртіптілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Сабақ барысында оқытушылар әскери құры-
лыс мәселелері жөнінде Қазақстан Республика-
сы Конституциясының ережелерін, ҚР «Әскери 

пляров, автор - подполковник запаса М.К. Кунта-
ев; «Обучение стрельбе из стрелкового оружия 
на учебно-тренировочных средствах» - 50 экзем-
пляров, автор - полковник в отставке Г.В. Щег-
лов; «Мотострелковый взвод в бою» в двух час-
тях по 50 экземпляров, автор - майор А.Г. Лысе-
нок; «Система управления огнем боевой маши-
ны пехоты БМП-2» - 50 экземпляров, автор - по-

лковник в отставке Г.В.Щеглов.
Профессорско-преподавательский состав во-

енной кафедры принимает активное участие в 
международных и республиканских научно-
практических конференциях с опубликованием 
выступлений, а также в создании научных разра-
боток и статей.

Военной кафедрой постоянно ведется военно-
патриотическая и оборонно-массовая работа. 
Она направлена на формирование у студентов вы-
соких моральных, профессионально-боевых и 
психологических качеств, организованности и 
дисциплинированности, необходимых для вы-
полнения конституционного долга по защите Ро-

дины.
В процессе занятий преподаватели разъясня-

ют положения Конституции Республики Казах-
стан по вопросам военного строительства, тре-
бования Закона РК «О воинской службе и статусе 

Атыстан дайындық сабағы · Занятие по огневой подготовке
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қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі 
туралы» Заңының, әскери ант пен әскери жарғы-
лардың талаптарын, әскери тәртіптің мәні мен да-
ра басшылық қағидаларын, бұйрықтар мен 
бұйрық берулерді түсіндіріп отырады. 

Сабақтан тыс уақытта әскери-патриоттық та-
қырыптарға әңгімелер мен баяндамалар 
өткізіледі, Қарулы Күштер, соғыс және еңбек ар-
дагерлерімен кездесулер, әскери бөлімдер мен 
ІІМ Ішкі әскерлерінің Әскери институтына экс-
курсия, әскери тақырыптар бойынша көркем әде-
биеттерді оқу және талқылаулар,  Отан қорғау-
шылар күніне арналған шаралар жүргізіліп оты-
рады.  

2008 жылғы наурызда әскери кафедрасы Қа-
зақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 
комиссиясымен аттестаттаудан өтті. Аттестация 
нәтижесі кафедра ұжымының алдына қойылған 
міндетті талапқа сай орындай алатындығын 
көрсетті. 

военнослужащих», военной присяги и воинских 
уставов, сущность и значение воинской дисцип-
лины и принципов единоначалия, приказов и при-
казаний.

Во внеучебное время проводятся беседы и док-
лады на военно-патриотические темы, встречи 
студентов с ветеранами Вооруженных Сил, вой-
ны и труда, экскурсии в воинскую часть и воен-
ный институт внутренних войск МВД, чтение и 
обсуждение художественной литературы по во-
енной тематике, показательные выступления в 
честь Дня защитника Отечества. Военная кафед-
ра оказывает всестороннюю помощь школам, 
средним специальным учебным заведениям в 
проведении оборонно-массовой работы.

В марте 2008 года военная кафедра была аттес-
тована комиссией Министерства обороны РК. Ре-
зультаты аттестации показали, что коллектив ка-
федры способен успешно выполнять поставлен-
ные задачи.
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М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Көп салалы кол-
леджі (М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-ның КСК) 

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ КСК-ның мақса-
ты, міндеті және қызметінің бағыты.  

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың КСК мына-
дай мақсатта құрылған:

1) оқу үрдісінің аумағында міндеттерді орын-
дауға араналған шарттардың құрылу, әдістемелік 
қамтамассыздандыру, М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ-дың колледж оқушыларының арасында 
тәрбие жұмысын жүзеге асыру, М.Қозыбаев атын-
дағы СҚМУ-дың сапа облысындағы Саясатын 
орындалуы;

2) М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың құра-
мындағы колледждің көлденен интеграциялау ар-
қылы М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың құры-
лымдық бөлімшенің мәртебесін орнықтыруды 
қамтамасыз ету; 

3) білім беру аумағында колледждің өкілдік 
қызметі мемлекеттік атқару органдарымен қа-
рым-қатынасының іске асыру, Солтүстік Қазақ-
стан облысының атқару билік органдары мен 
кәсіпорындарында, қоғамдық бірлестіктер және 
орта кәсіптік білім берудің басқа да  мекемеле-
рінде;

4) М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың Көп сала-
лы колледжін Солтүстік Қазақстан облысы және 
Петропавл қаласында өткізілетін қалалық, об-
лыстық, республикалық форумдарда, сайыстарға 
ұсыну.

Оқыту келесі мамандықтар бойынша 

Многопрофильный колледж СКГУ им. М. Ко-
зыбаева создан для осуществления многоуровне-
вой образовательной деятельности и подготовки 
специалистов среднего звена по различным на-
правлениям на основании Государственной ли-
цензии № 0066787 от 2007 года на образователь-
ную деятельность по программам среднего тех-
нического и профессионального образования.

Целью деятельности колледжа является: 
1)создание условий для выполнения задач в об-

ласти учебного процесса, методического обеспе-
чения, воспитательной работы среди учащихся 
колледжа в составе СКГУ им. М.Козыбаева, реа-
лизации Политики СКГУ им. М.Козыбаева в об-
ласти качества;

2) обеспечения статуса обособленного струк-
турного подразделения СКГУ им. М.Козыбаева 
посредством горизонтальной интеграции коллед-
жа в составе СКГУ им. М.Козыбаева;

3) осуществления представительских функций 
колледжа при взаимодействии с государственны-
ми органами исполнительной власти в области об-
разования, органами исполнительной власти Се-
веро-Казахстанской области, общественными об-
ъединениями и другими организациями в области 
среднего профессионального образования;

4) представления колледжа в составе СКГУ им. 
М.Козыбаева в городских, областных, республи-
канских форумах, конкурсах, а также других ме-
роприятиях, проводимых в г. Петропавловске и 
Северо-Казахстанской области. 

Обучение ведется по следующим специальнос-
тям: 

На базе среднего общего образования:

КӨП САЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
Многопрофильный колледж
КӨП САЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
Многопрофильный колледж
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жүргізіледі:
Орта жалпы білім беру базасы негізінде:
·0202000 «Құқық қорғау қызметі» - 1ж.11 ай;             
·0516000 «Қаржы» (сала бойынша) -   1ж.10 ай;                 
·0510000 «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағат-

тану» (сала мен бойынша) -   1ж.10 ай;                             
·1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» -2ж. 6 
ай;

·1202000 «Тасылмауды ұйымдастыру және 
көліктегі қозғалысты басқару (әр сала бойынша)» 
- 2ж. 10 ай;

·1502000 «Агроном» - 2ж. 6 ай;
·0102000 «Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 

- 2ж.10 ай;       
·0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» -2ж. 10 

ай;
·1306000 «Радиоэлектроника және байланыс» -

2ж. 6 ай;
·0911000 «Электр және электромеханикалық 

жабдықтарды техникалық пайдалану, күту және 
жөндеу» (түрі бойынша) - 2ж. 6 ай.

Толық емес орта жалпы білім беру базасы не-
гізінде:

·0911000 «Электр және электромеханикалық 
жабдықтарды техникалық пайдалану, күту және 
жөндеу» (түрі бойынша) - 3ж. 6ай;

·0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» - 3ж. 
10ай;

·1306000 «Радиоэлектроника және байланыс» - 
3ж. 6ай;

·0102000 «Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 
- 3ж. 10ай;

·0402000 «Дизайн» (профиль бойынша) - 3ж. 
10ай;

·0322002 «Музыкалық білім беру» - 3ж. 10ай.
Колледж түлектері білім беру деңгейіне сәйкес 

мемлекеттік үлгідегі диплом алады.
Оқу үрдісі ҚР білім беру стандарттарымен 

Мемлекеттік әдістемелікпен қамтамасыз етілген.
Оқу үрдісін университеттің алдыңғы қатарлы 

оқытушылары заманға сай жабдықталған 
дәрісханалары мен зертханаларында жүргізеді.

Колледждің әлеуметтік серіктестіктері көлік 
мекемелері, банкілік құрылымдар, өндірістік 
кәсіпорындар, білім беру, құқық қорғау мекеме-
лері болып табылады.

Оқушылар электронды кітапхана мен планета-
риялы обсерваторияны қолдануға мүмкіндіктері 
бар.

Оқушылар өз дарындылықтарын:
- Парасат студенттік телестудиясында және га-

зетінде;
- «Пилигрим», «Кривое зеркало», «Шаңырак» 

студенттік театрларында;
- «Шертер» аспапты ансамбілінде;
- спорттық үйірмелерде көрсете алады.
       

·0202000 «Правоохранительная деятельность» 
- 1 г. 11 мес.; 

·0516000 «Финансы (по отраслям)» - 1 г. 10 
мес.; 

·0510000 «Делопроизводство и архивоведе-
ние» (по отраслям и областям применения) – 1г. 
10 мес.;

·1201000 «Техническое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация автомобильного транспорта» - 2 г. 
6 мес.;

·1202000 «Организация перевозок и управле-
ние движением на транспорте (по отраслям)» - 2 г. 
10 мес.;

·1502000 «Агрономия» - 2 г. 6 мес.;
·0102000 «Организация воспитательной рабо-

ты» -  2 г. 10 мес.;
·0103000 «Физическая культура и спорт» - 2 г. 

10 мес.;
·1306000 «Радиоэлектроника и связь» - 2 г. 6 

мес.;
·0911000 «Техническое обслуживание, ремонт 

и эксплуатация электрического и электромехани-
ческого оборудования» - 2 г. 6 мес.;

На базе неполного среднего общего образова-
ния: 

·0911000 «Техническое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация электрического и электромехани-
ческого оборудования (по видам)» - 3 г. 6 мес.;

·0103000 «Физическая культура и спорт» - 3 г. 
10 мес.;

·1306000 «Радиоэлектроника и связь» - 3 г. 6 
мес.; 

·0102000 «Организация воспитательной рабо-
ты» - 3 г. 10 мес.;

·0402000 «Дизайн (по профилю)» - 3 г. 10 мес.
·0322002 «Музыкальное образование»
Выпускники колледжа получают диплом госу-

дарственного образца в соответствии с достигну-
тым уровнем образования. Учебный процесс ме-
тодически обеспечен Государственными общео-
бязательными стандартами образования РК. Заня-
тия осуществляются ведущими специалистами 
университета в отвечающих современным требо-
ваниям аудиториях и лабораториях. 

Социальными партнерами колледжа являются 
транспортные организации, банковские структу-
ры, промышленные предприятия, организации об-
разования, правоохранительные организации. 
Учащиеся имеют свободный доступ в электро-
нную библиотеку, обсерваторию с планетарием.

Учащиеся могут проявить свои таланты в  сту-
денческой телестудии и одноименной газете «Па-
расат»,  студенческих театрах «Пилигрим», «Кри-
вое зеркало», «Шанырак», инструментальном ан-
самбле «Шертер», спортивных секциях.  
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